Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 45(160) Rok IV 17.12.2017 r
Trzecia Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11. (Ogromnie się weselę w Panu)
Psalm responsoryjny: Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b) – (Raduj
się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim).
Drugie czytanie: 1 Tes 5, 16-24 (Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana)
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28. (Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie)
GAUDETE
– to łacińska nazwa dzisiejszej trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od
pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną.
Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” – cieszyć się - i jest
wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie
świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego
dnia w liturgii używa się szat koloru różowego (stosuje się je jeszcze tylko w czwartą
niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare – wesel się!) i jest obchodzona
radośniej. W tym dniu szaty liturgiczne mogą mieć różowy kolor. Teksty liturgiczne
tego okresu w ciągu roku liturgicznego są nacechowane radością wynikającą z
zapowiedzi przyjścia Zbawiciela i Odkupiciela. Papież Paweł VI w 1975 r. w
adhortacji apostolskiej „Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał:
„Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z
wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną
pielgrzymkę. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go ugościć. Papież Jan XXIII
powiedział, że do Nieba nie wpuszczają ponuraków, tylko ludzi, którzy umieją się
cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się do Nieba, ponieważ nie umiemy
się cieszyć. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź radosny! Nie
zamykaj się w samotności i smutku. Jezus jest z Tobą! /KD/
MARANATHA
I znów obce słowo, ty razem to wyrażenie aramejskie tłumaczymy - Przyjdź, Panie
Jezu! Użył go apostoł Paweł w Liście do Koryntian, a także Jan Ewangelista na
końcu Apokalipsy. Możliwe, że było to pozdrowienie pierwszych chrześcijan. Czy Ty
też mówisz Maranatha? Czy my w Adwencie czekamy na Pana Jezusa? Małe dzieci
czekają na Mikołaja (już nawet nie świętego), starsze na prezenty od rodziców,
które często same sobie wybierają! Dorośli czekają na premię świąteczną i kilka dni
wolnych.
Czy na pewno czekamy na Jezusa? Na kogo Ty czekasz? Msze roratnie poświęcone
Matce Boskiej - mają nam pomóc we wspólnym oczekiwaniu i wyrażaniu tęsknoty
za Chrystusem, który ma przyjść. Przyjście na roraty (zarówno poranne lub
wieczorne) jest idealnym sposobem wyrażenia i nauki miłości. Idę (choć może mi
trudno lub bardzo mi się nie chce), bo wierzę i kocham (Boga, Jezusa, Maryję,
bliźniego, własne dziecko). W pielęgnowaniu tego zwyczaju możemy zyskać jeszcze
coś więcej, możliwość ćwiczenia woli i umiejętności wyrzeczenia, tak przydatnych
później w dorosłym życiu. /Opracowanie:Anna Bulder/
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Kancelaria
parafialna:
Poniedziałek, środa, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W wtorek i czwartek
kancelaria nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Komandosi Pana Boga
Dlaczego warto być ministrantem?
z Mateuszem Drewiczem rozmawiał
Kazimierz Dusza
Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz ?
Nazywam się Mateusz Drewicz i uczęszczam
do klasy VII Szkoły Podstawowej.
Ile czasu trwa przygotowanie aby zostać
ministrantem ?
Żeby zostać ministrantem należy poświęcić
trochę czasu i przygotowywać się do tej
służby od sześciu miesięcy do jednego roku.
Ale gdy wiem, że to czas poświęcony na
służbę samemu Bogu, to nie jest to trudne, a
nawet powiem więcej, jest to dla
mnie wielki zaszczyt i przyjemność.
Czy być ministrantem to trudna
rzecz ?
Liturgiczną służbę ołtarza każdy
ministrant odbiera inaczej. Jednym
przychodzi ona łatwiej, a drugim
trudniej. Ja osobiście bardzo lubię
służyć jako ministrant przy ołtarzu,
co robię z przyjemnością i
przychodzi mi to z łatwością.
Czy macie jakieś zbiórki ministrantów ?
Zbiórki ministrantów odbywają się zwykle
dwa razy w miesiącu, jednak przed ważnymi
uroczystościami i świętami są dodatkowe
organizacyjne spotkania.
Kto jest Waszym opiekunem ?
Opiekunem ministrantów jest zawsze ksiądz
wikary.
Czy wyjeżdżacie z opiekunem na obozy,
wycieczki, pielgrzymki ?
Tak wyjeżdżamy, ale to zależy od opiekuna.
Z poprzednim księdzem wikarym, jako
ministranci wyjeżdżaliśmy na obozy letnie i
zimowe oraz pielgrzymki, które miło
wspominam.

Czy zachęc iłeś kogoś do ministrantury ?
Zachęciłem do bycia ministrantem Jakuba –
mojego młodszego brata, który zaczął już
służyć przy ołtarzu zanim jeszcze przystąpił
do Pierwszej Komunii Świętej.
Czy na zbiórkach ministrantów jest
poważnie czy wesoło ?
Zbiórki ministrantów dzielą się na dwie
części. W trakcie pierwszej omawiamy
sprawy ważne, związane z liturgiczną służbą
ołtarza. Następnie przechodzimy do luźnych
tematów i żartów, co przekłada się na
wesołą atmosferę.
Dlaczego tak wielu ministrantów odchodzi
ze służby ?
Moim zdaniem część chłopców,
którzy postanowili zostać
ministrantami, nie zdaje sobie
sprawy z odpowiedzialności i
obowiązków jakie spoczywają na
ministrancie.
Kto jest patronem ministrantów ?
Patronami ministrantów są: Św.
Dominik Savio, Św. Alojzy Gonzaga,
Św. Stanisław Kostka oraz Św. Jan
Berchmans.
Czy są jakieś przykazania ministranta?
Przykazań ministranta jest 10.
Co oznacza słowo ministrant w języku
łacińskim?
Słowo ministrant w języku łacińskim
„Ministrante” oznacza służyć.
I na koniec ostatnie tytułowe pytanie.
Dlaczego warto być ministrantem?
Warto być ministrantem z wielu powodów,
ale jednym z ważniejszych jest to, że czas
spędzony na służbie Bogu nie jest czasem
straconym, lecz jest bardzo istotnym i
ważnym okresem naszego życia.
Szczęść Boże. Dziękuję za ciekawą rozmowę
i życzę sukcesów w służbie przy ołtarzu.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 Spotkanie
formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców. Zapraszamy. Wigilia dla Samotnych
organizowana przez Parafialny Zespół Caritas wraz z
Kołem Przyjaciół Radia Maryja o godz. 15.00 na
plebanii.
2. We wtorek zakończyliśmy Rekolekcje
Adwentowe. Rekolekcje poprowadził ks. Antoni
Żebrowski, Misjonarz Św. Rodziny z Bąblina. Ojciec
Rekolekcjonista składa serdeczne Bóg zapłać za
ofiary składane na tacę a przeznaczone na cele
Zgromadzenia.
3. W środę 13 grudnia odbyło się zebranie członków
Rady Parafialnej. Wybrano nowe władze Rady.
Prewodniczącą Rady została p. Alicja Rączka z
Nowych Grobic a jej Sekretarzem p. Maria Fiejka z
Cendrowic. Ponadto omówimy bieżące sprawy
duszpasterskie. Rada zaproponowała zmianę systemu
kolędowego. Znajdzie ono swoje odbicie w
programie kolędy.
4. Zapraszamy na Msze św. roratnie odprawiane w
tym tygodniu w Sobikowie w poniedziałek, wtorek,
czwartek i sobotę o godz. 7.00, w środę i piątek o
godz. 18.00. W Czachówku Msza św. Roratna w
każdy piątek o godz. 19.00.
5. Jak co roku Parafialny Zespół Caritas rozprowadza
świece na stół wigilijny w ramach ogólnopolskiej
Akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Do
nabycia są świece w cenie 10 i 20 zł. Zachęcamy do
wsparcia tego szlachetnego dzieła.
6. Przy bocznym ołtarzu znajduje się Drzewko
adwentowe, na którym zawieszone są
zapotrzebowania ubogich rodzin na święta.
Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
Prosimy o zgłaszanie rodzin, które znajdują się w
potrzebie do PZC. Również przy bocznym ołtarzu
wystawiony jest kosz, gdzie możemy składać trwałe
produkty żywnościowe do paczek świątecznych dla
potrzebujących z naszej parafii.
7. W piątek 22 grudnia pójdziemy z przedświąteczną
komunią św. do chorych, których nie odwiedzamy w
I Piątki miesiąca. Prosimy o zgłaszanie adresów
chorych do zakrystii lub kancelarii parafialnej.
8. P. Tomasz, nasz organista zakończył roznoszenie
Opłatków na stół wigilijny. Bardzo serdecznie
dziękuje wszystkim za życzliwe przyjęcie. W tym
tygodniu poświęcone opłatki można uzyskać w
kościele.
9. W przyszłą niedzielę Wigilia. W tym roku Pasterka
będzie odprawiona w Czachówku o godz. 22.00 a w
Sobikowie tradycyjnie o 24.00. Przed Pasterką o
godz. 23.30 serdecznie zapraszamy na czuwanie
modlitewne i wspólne kolędowanie. Ministranci
proszeni są o przybycie do zakrystii przed Pasterką w
Czachówku o godz. 21:30 w Sobikowie o 23.20.
10. W poniedziałek i wtorek Święta Bożego
Narodzenia. Porządek Mszy św. niedzielny z tym, że
nie będzie Mszy św. o godz. 13.15 dla dzieci. W II

dzień świąt taca zbierana podczas Mszy św.
przeznaczona będzie na KUL. Po Mszach św.
poświęcenie owsa.
11. We środę 27 grudnia rozpoczynamy kolędę. W
tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy rodziny
mieszkające w następujących miejscowościach:
- w środę 27.12. – Obręb od godz. 9.30
- w czwartek 28.12. - Grobice od godz. 9.30
- w piątek 29.12. Grobice Nowe, Zalesie od godz.
9.30
- w sobotę 30.12. - Czachówek, ul. Główna od nr. 1
do ul. Kościelnej, ul. Słoneczna, Sosnowa, Malinowa
i Szkolna od godz. 9.30
W przyszłym tygodniu:
- we wtorek 2.01. Czaplinek ul. Wspólna i ul. Szkolna
od godz. 9.30, ul. Sadowa i Ogrodowa od godz.
16.00,
- w środę 3.01. - Czaplinek, ul. Spacerowa,
Słoneczna, od godz. 9.30, ul. Prosta, Grójecka,
Graniczna, Leśna od 16.00
- w czwartek 4.01. Wincentów od godz. 9.30
- w piątek 5.01. Aleksandrów i Buczynów od godz.
12.00
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej
godzinie i odwiezienie go po kolędzie. Osoby, które
nie mogą nas przyjąć w wyznaczonym terminie
prosimy o zgłaszanie innego terminu do zakrystii lub
kancelarii. Przypominam nr tel. kom. na plebanię:
884062057.
12. Ksiądz Mariusz zaprasza dzieci i młodzież na
wyjazd zimowy do Murzasichla w dniach 13.01. 20.01. 2018 r. Koszt obozu wynosi 1100 zł. Są
jeszcze 2 wolne miejsca. W cenę obozu wliczony
jest: instruktor jazdy na nartach, transport autokarem,
posiłki: śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie,
kulig, ognisko, wyjazd na baseny termalne,
wypożyczenie sprzętu narciarskiego, karnety
zjazdowe na stoku. Przy zapisach wpłacamy zaliczkę
w kwocie 300 zł. Spotkanie organizacyjne dla
rodziców odbędzie się 21 grudnia o 19.00. Na
spotkaniu wpłacamy pozostałą kwotę. Osoby
zainteresowane prosimy o zgłoszenia w zakrystii.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Z Dzienniczka Św. S. Faustyny
O mój Jezu, Ty wiesz, jak się na niejedno naraziłam
za wypowiedzenie prawdy. O prawdo, jakżeś nieraz
uciemiężona, a prawie zawsze chodzisz w
cierniowym wianku. O Prawdo Wiekuista wspieraj
mnie, abym miała odwagę powiedzieć prawdę,
choćby nawet przyszło ją życiem przypieczętować.
O Jezu, jak trudno w to wierzyć, jeżeli się widzi inne
nauczanie, a inne postępowanie w życiu. /Dz. 1482/

Intencje Mszalne 17 XII -24 XII 2017
Niedziela,17.12
8.30(Czachówek) + Józefa, Czesławy, Stanisława i
Haliny
8.30(Czachówek) + Eugeniusza Bednarka w 8 rocz.
śmierci
10.00 + Bogusława (w 25 rocz. śm.), Radosława (w 22
rocz. śm.) i Marianny Buraczyńskich
12.00 + Stanisława (w 7 rocz. śm.), Kazimierza,
Katarzyny, Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i
Zdzisława Bursa
CHRZEST: Damian Szymański
13.15 + Józefa (w 35 rocz. śm.), Łukasza i Bronisławy
Tywonków, zm. z rodz. Tywonków, Dąbrowskich i
Szczepaniaków
Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych
Poniedziałek, 18.12
7.00 int. wolna
Wtorek,19.12.
7.00 int. wolna
18.00 + Józefa Molaka w 31 rocz. śm., Marianny Molak,
zm. z rodz. Molaków i Hiltów
Środa, 20.12
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Czwartek, 21.12
7.00 int. wolna
Piątek, 22.12
18.00 + Barbary Krawczyk – int. od Marysi z rodziną
19.00 (Czachówek) Dziękczynna za otrzymane łaski dla
rodz. Hulanickich
Sobota,23.12.
7.00 int. wolna
17.00 + Mariana Sałygi w 30 dni po śmierci
17.30 + Stanisława Bućko w 5 rocz. śm.
18.00 + Dariusza (im.) Seremaka, Józefa i Marianny
Urbanowiczów, Józefa i Stanisławy Seremak, Aliny
Płaska
Niedziela, 24.12
8.30 (Czachówek) + Romana Szymańskiego
10.00 + Feliksa ( w 46 rocz. śm.) i Józefy Lankiewiczów
10.00 + Stanisława, Zofii Choińskich, Zofii, Stefana,
Zygmunta, Michała i Marcjanny Górków
12.00 + Henryki Mikulskiej
13.15 + Int. wolna.
22.00 (Pasterka-Czachówek) + Karola Łagody w 5 rocz.
śmierci
24.00 (Pasterka) Za parafian
Intencje spisano 14.12.2017

Tweet od Papieża
„Prośmy o łaskę, by nasza wiara coraz
bardziej owocowała czynami miłości.”
/Franciszek/

Refleksja na
Trzecią Niedzielę Adwentu
Gaudete! „Radujcie się zawsze w Panu”. To nade
wszystko radość wiary. To radość wiary ze
zbliżającego się już dnia, w którym zapachnie na

nowo choinka, tak różna od tych spotykanych
w supermarketach! To radość wiary z nadchodzącego spotkania
rodzinnego przy wigilijnym stole, na którym nie zabraknie białego
opłatka, ani kolędy. To radość wiary ze skrzypiącego pod
nogami śniegu w drodze na Pasterkę. To radość serca
ożywionego wiarą, które wyśpiewa mocnym i doniosłym głosem
„Bóg się rodzi” i dlatego „moc truchleje”. To radość wiary, która
pozwali cieszyć się ubóstwem, pięknem i bogactwem
betlejemsko-polskiej
szopki. To
radość
bycia
chrześcijaninem, która rodzi się nie z jakiejś idei czy ideologii,
ale ze spotkania z Osobą, z Jezusem Chrystusem (Benedykt
XVI, Deus caritas est, n. 1). To radość wiary, która wyczekuje
Mesjasza, tak jak Go wyczekiwał Sofoniasz, tak jak Go
wyczekiwał Jan, tak jak Go wyczekiwali Maryja i Józef i tak, jak
Go wyczekiwały pokolenia.
O. Krzysztof Dworak CSsR – Misjonarz pracujący w Brazylii

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jan był posłany, ale nie był Mesjaszem,
choć, kto ty jesteś, Żydzi pytali go czasem.
Skromny, ale swym życiem świadczył o światłości,
która przyjdzie i będzie wzorem doskonałości.
Czy już oczyściłeś sumienie z grzechowej biedy
Bóg mówi do nas zawsze. kiedy chcemy Go słuchać i
tylko wtedy.

Kazimierz

Już za tydzień - Świąteczne życzenia Ks Proboszcza i
Chrześcijański Obrzęd Wieczerzy Wigilijnej
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