Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 46(161) Rok IV 24.12.2017 r
Czwarta Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12.
14a. 16 (Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie)
Psalm responsoryjny: Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a - Na wieki
będę sławił łaski Pana)
Drugie czytanie: Rz 16, 25-27 (Tajemnica ukryta dla dawnych wieków
została objawiona)
Ewangelia: Łk 1, 26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna)

„Hodie scietis, Quica veniet Dominus, et eras
videbitis gloriam Eius!”
„Dziś poznacie, że przyjdzie Pan i zbawi nas,
a jutro ujrzycie jego Chwałę“
Zbliża się Boże Narodzenie,
kolejne w naszym życiu, kto wie,
czy nie ostatnie. Czego więc
możemy sobie życzyć, oprócz
tradycyjnych życzeń zdrowia,
pomyślności, radości, sukcesów zawodowych. Może tego
właśnie, byśmy przyjęli do wiadomości, że dziś przyszedł
Pan, byśmy umieli przyjąć to „dziś” pamiętając, że jest
miarą naszego ziemskiego życia. A jutro, byśmy ujrzeli
chwałę Boga i znaleźli w niej uczestnictwo. Wigilia
oznacza czuwanie, nie zamykajmy więc serc, czuwajmy
aby gdy Pan przyjdzie znalazł nas gotowych na spotkanie!
ks. Włodzimierz Czerwiński, Proboszcz
Życzenia dla Ojca św. Franciszka z okazji 81 urodzin
W dniu urodzin papieża Franciszka w modlitwie
powierzam matczynemu spojrzeniu Maryi, jej Sercu i
dłoniom, posługę Piotra naszych czasów, która wciąż
nas zaprasza do głoszenia światu Radosnej Nowiny. Ad
multos annos!
Napisał abp Wojciech Polak Prymas Polski. Dołączamy się do tych
życzeń - Duszpasterze i parafianie.
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We 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

Chrześcijański obrzęd Wigilii
Na stół wigilijny pod obrus wkłada się garść siana,
stawia się talerz z opłatkiem, potrawy wigilijne oraz
świecę.
Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna śpiew
kolędy: ”Wśród nocnej ciszy” a następnie czyni znak
krzyża:
† W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani,
oto wspólnie obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia.
Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak umiłował świat, że
dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził
się z Maryi Dziewicy dla naszego Zbawienia.
Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny doczekać
Świąt i przeżywać je w radości i wzajemnej miłości.

Ojciec lub Matka albo ktoś z domowników zapala świecę
i mówi:
Światło Chrystusa na oświecenie mroków grzechu i
zbawienie świata.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Następnie bierze do rąk Pismo Święte i mówi:
Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza o
narodzeniu Pana Jezusa (odczytuje

się fragment Łk 2,1-20):
W
owym
czasie
wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz.
Wybierali się
więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy
do swego miasta. Udał się także
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać
zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i
chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę,
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle
przyłączyło
się
do
anioła
mnóstwo
zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania». Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do
Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam
Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o
tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się
temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w
swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było
powiedziane. Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku

dla słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego i
rozpoczyna śpiew kolędy: „Bóg się rodzi” Ojciec lub
Matka:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy
Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego

Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i
prosimy Cię: • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody
i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych
pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych,
biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij
Dobrą Nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas Panie.
• Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz
szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy,

wysłuchaj nas Panie.
Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”. Ojciec lub matka:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała
blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna
Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego
światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM: Za chwilę przełamiemy się
białym opłatkiem. Ten pochodzący z XVIII w. obyczaj
polski nawiązuje do wczesnochrześcijańskiej praktyki
dzielenia się między sobą błogosławionym chlebem,
który jest symbolem życia i podtrzymuje życie. Wyraża
got owość podzielenia się tym, co jest
najcenniejsze i najbardziej potrzebne.
Przypomina nam także prawdę, że Jezus
Chrystus narodzony dzisiaj w Betlejem jest
dla nas Chlebem z nieba i daje nam się w
Najświętszej Eucharystii, abyśmy mieli
życie wieczne.

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do
zwyczajów diecezji polskich przewidują
specjalną modlitwę nad opłatkiem. Ojciec
rodziny ze złożonymi rękoma odmawia
następującą modlitwę:
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo
dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest
owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości posłałeś
na świat swojego Jednorodzonego Syna, który pod
postacią chleba daje nam swoje Ciało jako pokarm i
zadatek
nieśmiertelności.
Prosimy
Cię,
racz
pobłogosławić nas wszystkich i te opłatki, którymi
będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców i składać
sobie nawzajem świąteczne życzenia. Napełnij nasze
serca życzliwością, miłością i pokojem, abyśmy
codziennym postępowaniem potwierdzali to, co
wypowiemy ustami. Panie, Boże, spraw, abyśmy byli dla
siebie nawzajem dobrzy jak chleb, a w przyszłości mogli
uczestniczyć w uczcie zbawionych w Twoim królestwie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Następuje łamanie się opłatkiem. Ojciec rodziny składa
życzenia wszystkim obecnym i przełamuje się opłatkiem
najpierw z matką, a potem pozostałymi członkami
rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i
wymieniają pocałunek serdeczności i pokoju. W czasie
spożywania wieczerzy wigilijnej należy zatroszczyć się o
zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Potrawy
wigilijne powinny być postne, nie podaje się alkoholu.
Rezygnujemy z oglądania telewizji czy słuchania
rozpraszającej muzyki. Kiedy wieczerza wigilijna
dobiega końca, rozpoczynamy śpiew kolęd i wzajemne
obdarowywanie się upominkami. MODLITWA PO
WIECZERZY. Odmawia Ojciec lub Matka: Dziękujemy Ci,
Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego Jezusa
Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za
ten błogosławiony wieczór i dary, które spożywaliśmy.
Tobie chwała na wieki wieków. Amen Ukoronowaniem

Wieczerzy jest udział w Pasterce o Północy.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca, po wszystkich Mszach
św. Parafialny Zespół „Caritas” prowadzi kwestę na rzecz
swoich podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w
ramach programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Bóg
zapłać za ofiary.
2. Dziś 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. Taca
zbierana na pasterkach przeznaczona jest na wsparcie Domu
Samotnej Matki w Chyliczkach, prowadzonego przez
Archidiecezję Warszawską.
3. 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. tradycyjnie poświęcenie owsa.
4. Zespół „Cendrowianki” zaprasza we wtorek do wspólnego
kolędowania podczas Mszy św. o godz. 10.00. Po Mszy św.
krótki koncert kolęd. Zapraszamy.
5. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas i
wszystkim Sponsorom za ufundowanie, przygotowanie i
rozwiezienie paczek świątecznych dla najbardziej
potrzebujących rodzin naszej parafii. Dziękuje ofiarodawcom
indywidualnym za włączenie się i wsparcie hojnymi darami
naszej akcji. Dziękujemy właścicielom sklepów za
umożliwienie zbiórki artykułów spożywczych darczyńcom i
zebranie datków rzeczowych do paczek dla potrzebujących z
naszej parafii: pp. Iwonie i Pawłowi Czupryńskim z
Gabryelina, sklepowi Top Market z Chynowa, pp. Marii i
Markowi Kamaciowi z Czarnego Lasu, p. Bożenie Szot z
Czachówka p. Dorocie Osiak z Sierzchowa i p. Sylwii
Zwierzyk z Czaplinka. Dziękujemy rodzinom i osobom
anonimowym fundującym dary do paczek z „serduszkiem”.
Bóg zapłać za Waszą wrażliwość, ofiarność i hojność.
7. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w
przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia: dziękujemy
ks. Michałowi, p. Ryszardowi Rosłonowi, Edwardowi i
Stanisławowi Gnatowskim i Kazimierzowi Gawęda za
przygotowanie tegorocznej szopki i ubranie choinek. W
Czachówku zaś p. Arturowi Książkowi, Edwardowi
Tobiaszowi i Tadeuszowi Jaworkowi. Serdeczne
podziękowania kierujemy do p.Stanisława i Ewiy
Szymaniaków z Helenowa za podarowanie choinek do
naszego Kościoła.
8. W dniach Bożego Narodzenia nasi ministranci
tradycyjnie będą kolędować. Zebrane datki przeznaczają na
pokrycie kosztów obozu zimowego. Prosimy o życzliwe ich
przyjęcie.
9. 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. Ofiary zbierane podczas
kolędy w tym roku przeznaczone będą na spłatę kredytów
zaciągniętych na remont plebanii i kaplicy w Czachówku.
10. W przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny Jezusa,
Maryi i Józefa. Tego dnia nie będzie Mszy św. dla dzieci o
godz. 13.15. To ostatni dzień roku kalendarzowego.
Zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo na zakończenie
roku 2017. Po nim o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są
do nabycia podwójny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie
8,- zł i „Niedziela” z płytą kolędową „Arki Noego” w cenie
10,- zł. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

W imieniu Koła Przyjaciół Radia Maryja członkom i sympatykom oraz
wszystkim parafianom, wielu Łask Bożych, dużo
radości, spokoju, miłości, zdrowia oraz
odpoczynku od zgiełku codzienności i wielu
powodów do wspominania wyjątkowości Świąt
Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku
życzy
- Prezes KPRM Bogumiła Dusza

Z Dzienniczka św. S. Faustyny
Bóg w niezbadanych wyrokach Swoich nieraz
dopuszcza, że ci, co największe wysiłki podjęli w
jakimś dziele, najczęściej owocem dzieła tego
się nie cieszą tu na ziemi, całą ich radość
zachowuje Bóg na wieczność, ale mimo
wszystko czasami Bóg daje im poznać, jak
bardzo miłe Mu są wysiłki takich dusz, a te
chwile wzmacniają dusze do nowych walk i
doświadczeń. Są to dusze, najwięcej podobne
do Zbawiciela, Który w dziele Swoim, które tu na
ziemi założył, kosztował samą gorycz. /Dz.1402/
O mój Jezu, za wszystko bądź błogosławiony,
cieszę się, iż się pełni Twoja Najświętsza wola,
to mi wystarcza najzupełniej do szczęścia.
/Dz. 1403/

Intencje Mszalne 24 XII -31 XII 2017
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 + Rafała Świątkiewicza – int. rodz. Stępniów
22.00 (Pasterka-Czachówek) + Karola Łagody w 5 rocz.
śmierci
24.00 (Pasterka) Za parafian
Poniedziałek 25.12.Boże Narodzenie
8.30 (Czachówek) + Marzanny Kowalskiej
10.00 + Janiny i Antoniego Miszkowskich, dziadków
Matulków i Miszkowskich
10.00 + Heleny Kamińskiej w 2 rocz. śm., Antoniego
Kamińskiego i zm. z rodz. Kamińskich
12.00 + Jerzego i Andrzeja Michalskich, Piotra i
Franciszki Michalskich, Anny i Józefa Dolińskich
12.00 + Wojciecha i Pawła Wiśniewskich, Władysławy i
Zygmunta Samoraj
Wtorek 26.12. Św. Szczepana
8.30 (Czachówek) + Anny i Władysława
Dzwonkowskich
10.00 + Antoniego Pieniążka w 14 rocz. śm., Krystyny
Pieniążek
12.00 + Antoniego i Marianny Choińskich, , zm. z rodz.
Choińskich i Brzezińskich
Sobota,30.12.
17.30 + Stanisławy Jeleń w 30 dni po śmierci
18.00 + Jana Zygmunta w 1 rocz. śm., Leokadii
Zygmunt (im.)
Niedziela, 31.12 św. Sylwestra
8.30 (Czachówek) + Józefa, Wacława, Józefę
Anuszewskich, Genowefę, Stanisława Wysockich, zm. z
rodz. Piechotów
10.00 Int. wolna
12.00 + Józefy Ireny Zelman w 1 rocz. śm., Tadeusza
Zelmana w 20 rocz. śm. i zm. z rodz. Zelmanów i
Ćwieków
17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku
kalendarzowego.
18.00 + Romana, Andrzeja, Józefa i Genowefy
Tywonków
Intncje spisano 23.12.2017

Tweet od Papieża
„Bez miłości tak życie, jak i wiara
pozostają bezowocne”.
/Franciszek/

Refleksja na
Czwartą Niedzielę Adwentu
Maryja zaakceptowała to, co przynosi Jej
życie. W ten sposób z radością wita każdy
dzień i wydarzenie, który on przyniesie. Nie
ma w tej postawie żadnej pretensji czy
targów, tylko otwartość na to, co przyniesie Bóg. W ten
sposób pojmuje Ona szczęście. I mimo, że po ludzku wydaje
się to być dziwne, bo przecież jest w tym ludzka obawa i lęk
o to co będzie, to jednak tylko w ten sposób każdy z nas
może dotknąć szczęścia na ziemi. Akceptacja tego co jest tu
i teraz to jedyna droga do szczęścia każdego człowieka…
/Mariusz Han /SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
«Oto ja służebnica Pańska, /rzekła dnia
pewnego/

niech mi się stanie według słowa Twego».
Te proste słowa Maryi niech będą przykładem
naszej postawy wobec Jezusa, bo niebawem
Maryja pocznie i porodzi Syna, twego Zbawiciela,
czas najwyższy na spowiedź, to ostatnia niedziela.

Kazimierz
Za tydzień sprawozdanie z wyjazdu do Łagiewnik z
ks. Michałem i przypomnienie wydarzeń w Parafii
w 2107 r.
Parafialny Zespół Caritas życzy wszystkim Parafianom
i Gościom Bożego błogosławieństwa i wszelkiej
pomyślności. Niech ten czas Bożego Narodzenia stanie się
czasem refleksji i wewnętrznej przemiany, a Nowy Rok niech
przyniesie wszystkim obfitości łask Bożych i błogosławieństwa na każdy dzień
nadchodzącego 2018roku. Prezes PZC -Elżbieta Talarek wraz z Zespołem.
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