
                             Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 40 (202) Rok IV 09.12.2018 r. 

                                                   

                                                     Druga Niedziela Adwentu 
 
                                                              Liturgia Słowa 
 
Pierwsze Ba 5, 1-9   (W drodze do nowego Jeruzalem) 
Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) (Pan Bóg 
uczynił wielkie rzeczy dla nas)  
Drugie czytanie: Flp 1, 4-6. 8-11 (Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień 
Chrystusa) 
Ewangelia: Łk 3, 1-6 (Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże) 
 

ADWENT  

Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego 

słowa "adventus", czyli "przyjście, 

przybycie, nadejście". 

Adwent to czas oczekiwania, 

oczekiwania na przyjście Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa. Obchody Adwentu to 

zarówno upamiętnienie pierwszego jak i 

przygotowywanie się do Jego drugiego 

przyjścia. Tak jak Izrael pragnął nadejścia 

Mesjasza, tak chrześcijanie długo 

czekają, aby ich Zbawiciel ponownie przybył. Początek adwentu do 16 

grudnia jest czasem szczególnego oczekiwania na ostateczny powrót 

Chrystusa i sąd, jaki On przyniesie światu, od 17 grudnia do 24 grudnia 

to czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. W tym czasie kapłan zakłada do mszy świętej ornat w 

kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty, czas pojednania z 

Bogiem i ludźmi. Wyjątkiem jest III niedziela - Gaudete kiedy kapłan 

zakłada ornat różowy, ten rozjaśniony fiolet symbolizuje radość w 

okresie oczekiwania. Tradycyjnie w Kościele są odprawiane w tym 

okresie o świcie msze, zwane roratami. Są to msze ku czci 

Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od 

Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. 

Słowa wypowiadane w czasie rorat "Jestem gotowy na przyjście Pana" 

mają nam uświadomić, że Boże Narodzenie oraz  nasze indywidualne 

spotkanie z Chrystusem są blisko. /Opracował: Jan Hulanicki/ 
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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 
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XXVII Rocznica Powstania Radia Maryja 

1 grudnia o godz. 7.30 po udzieleniu błogosławieństwa przez Ks. 

Proboszcza do Torunia na uroczystość 27 rocznicy powstania Radia 

Maryja w hali widowiskowo-sportowej przy ul. gen. J. Bema, wyruszyła 21 

osobowa grupa członków i sympatyków Kola Przyjaciół RM. Przykre, ale 

w ostatnich dniach zrezygnowało blisko 25 osób i tylko dzięki 

wyrozumiałości jadących pielgrzymów wyjazd ten doszedł do skutku. Po 

powitaniu przybyłych przez O. Tadeusza Rydzyka, 

Eucharystię poprzedziły wspólne modlitwy blisko 10 tys. uczestników oraz Koncert 

Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Mszy Św. przewodniczył abp Andrzej Dzięga 

metropolita szczecińsko-kamieński w koncelebrze bp. Sławoja Leszka Głódzia 

ordynariusza gdańskiego i bp. Wiesława Śmigla metropolity toruńskiego. W homilii abp 

Dzięga nawiązał m.in. do problemu zabijania dzieci nienarodzonych. – Gdzie jest twoje 

Serce, Europo; Polsko, co robisz z sercem? – powiedział. W uroczystości uczestniczyli 

liczni słuchacze RM, a także m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MSWiA Joachim Brudziński, szef MON 

Mariusz Błaszczak, min. sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz liczni parlamentarzyści. Specjalny list do 

zebranych wystosował także prezydent Andrzej Duda.  Poniżej fotoreportaż z naszego pobytu.  

Dużym wydarzeniem był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który swoim występem zachwycił 

wiwatującą publiczność. Na zakończenie od uczestników spotkania, otrzymał  gorące podziękowania, kwiaty i 

gratulacje. Pielgrzymi odśpiewali im Sto lat na stojąco, uświetniając tym samym 70 lecie powstania zespołu.  

 

Do zobaczenia za rok w większym gronie. /Opracowanie i zdjęcia: Kazimierz Dusza/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Rozpoczęliśmy Rekolekcje Adwentowe. 

Potrwają one do wtorku włącznie. Nauki 

rekolekcyjne głoszone będą podczas 

wszystkich Mszy św. niedzielnych a w 

poniedziałek i wtorek o godz. 10.00, 16.30 

(Roraty), 18.00 i o godz. 19.30 w 

Czachówku. We wtorek dzień spowiedzi. 

Zapraszamy do skorzystania z tej 

możliwości. Spowiadać  będą zaproszeni 

kapłani. Rekolekcje poprowadzi ks. Józef 

Aszkiełowicz, proboszcz par. Butrymańce na 

Wileńszczyźnie. Taca zbierana w 

poniedziałek i wtorek podczas Mszy św.  

będzie wyrazem naszego podziękowania 

Ojcu Rekolekcjoniście Z racji Rekolekcji 

adwentowych Msza św. z nauką dla 

kandydatów do Bierzmowania i młodzieży 

zostanie odprawiona 9 grudnia o godz. 

18:00.  Już dziś prosimy o takie 

zorganizowanie sobie czasu, aby jak 

najliczniej wziąć udział w rekolekcjach.                   
2. Dziś obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy 

materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po raz XIX 
modlimy się za wiernych tworzących Kościół 

katolicki na Wschodzie. Po Mszach św. 

przeprowadzana jest zbiórka do puszek jako wyraz 

naszego materialnego wsparcia tego Kościoła.                                                                                                                                                

3. Parafialny Zespół Caritas zaprasza dzieci 

na ”Mikołaja” po Mszach św. w Czachówku 

o godz. 8.30 i Sobikowie po 13.15. 

Jednocześnie składa podziękowanie 

wszystkim darczyńcom, którzy złożyli dary 

w postaci słodyczy, ofiar pieniężnych  itp. na 

ten cel.   

4. W Adwencie zapraszamy na Msze św. 

roratne odprawiane w Sobikowie w tym 

tygodniu w poniedziałek i wtorek o godz. 

16.30, 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. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu 

znajduje się Drzewko Adwentowe, na którym 

zawieszone są zapotrzebowania ubogich rodzin na 
święta. Zachęcamy do wsparcia tej 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.                                                                                                                                   

6. Nasz organista p. Tomasz roznosi 

opłatków na stół wigilijny. Zostały one 

poświęcone w niedzielę 18 listopada. 

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W 

naszej parafii opłatki roznosi tylko on. 

Przestrzegamy przed oszustami.                                                                                                                                           
7. 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.                                               

8. Parafialny Zespół Caritas wspólnie z 

Kołem Przyjaciół Radia Maryja organizuje 

16 grudnia o godz. 15.00 Wigilię dla 

Samotnych. Zapisy na wigilię w zakrystii lub 

kancelarii.                                                                                                                                              
9. KPRM zapowiada  6 dniowy wyjazd w 2019 r. 

w dniach od 02 do 08 marca do sanatorium w 

Birsztanach na Litwie. Po drodze nocleg w 
Jeleniewie (zwiedzanie starego drewnianego 

kościoła) i zakończenie karnawału z muzyką. 

Rano 03.03 wyjazd do Wilna na „Kaziuki”. 
Przewidujemy zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem i wejście do Sanktuarium MB 

Ostrobramskiej. Wieczorem wyjazd do sanatorium 
EGLE w Birsztanach nad Niemnem. Koszt ok. 300 

€ i 200 zł. Zapisy od 04.12.18r. Przy zapisie 

wpłacamy zaliczkę 100 € + 50 zł.  
10. KPRM planuje w przyszłym roku promowy 

wyjazd do Szwecji do Kalmaru i Olandii w 

terminie 04-05-06 czerwca. Koszt 580 zł. Z uwagi 
na konieczność rezerwacji wyjazdu, przy zapisie 

zaliczka 100 zł do 09 grudnia 2018 r. W programie 

zwiedzanie Westerplatte i Muzeum II wojny 
światowej w Gdańsku. Zapisy u p. Bogumiły 

Dusza w Czachówku lub do p. kościelnego 

Ryszarda  Rosłona w Sobikowie po mszach św.  
Kontakt do p. Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.  

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest również 

miesięcznik „Różaniec”.  Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

 26 listopada zmarła najstarsza 
parafianka - śp. Janina Kozicka 

z Obrębu. Miała 102 lata. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać 
Panie, a światłość wiekuista niechaj 
Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. 
Amen.



Intencje Mszalne 09 XII 2018 – 16 XII 2018 
 

 

 

Niedziela, 09.12.  

8.30 (Czachówek) + Marianny i Stanisława Mrozików, 

Anny i Karola Chmielewskich                                                                     

10.00 + Heleny ( w 11 rocz. śm.) i Jana Makulskich, 

Marianny Zwolińskiej, Mariana Makulskiego, Marianny 

Klimek, Stefana Makulskiego                                                

10.00 + Tadeusza i Karoliny Płaczek 
12.00 + Wiesława Kopyta (im.) 

12.00 + Krystyny Skwarek w 5 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Skwarków i Krawczyków 

13.15 + Andrzeja (w 38 rocz. śm.) i Edmunda Wlazło i 

zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków  

18.00 + int. wolna  

Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych 

Poniedziałek 10.12.                                                                                                               

10.00 Int.wolna 

16.30 (Roraty) Int. wolna 

18.00 Int. wolna 

19.30 (Czachówek) Int. wolna                                                                                       

Wtorek, 11.12. 

10.00 Int.wolna 

16.30 (Roraty) Int. wolna 

18.00 Int. wolna 

19.30 (Czachówek) Int. wolna  

Środa, 12.12. 

18.00 (Roraty)  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.   

Za parafian,  

+Marka Golika 10 rocz. śm., Krystyny i Zygmunta Golik 

Czwartek 13.12 

7.00 (Roraty) Int. wolna 

Piątek, 14.12.  

18.00 (Roraty) + Franciszka, Stanisławy i Heleny 

Królak 

19.00 (Czachówek) Int. wolna                                 

Sobota, 15.12.  

7.00 (Roraty) Int. wolna                                                        

17.30 + Zofii Towerskiej w 30 dni po śmierci                             

18.00 + Józefa Szweda w 13 rocz. śm., Marianny i 

Stanisława Szymańskich  

Niedziela, 16.12.  

8.30 (Czachówek) + Henryka Antosiewicza 
10.00 + Bogusława (w 26 rocz. śm.), Radosława (w 23 

rocz. śm.) i Marianny Buraczyńskich 

12.00 + Stanisława (w 8 rocz. śm.), Kazimierza, 

Katarzyny i Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i 

Zdzisława Bursa  

13.15 + Dariusza, Józefa i Stanisławy Seremak, 

Józefa i Marianny Urbanowiczów, Janiny Płaska  

 

Intencje spisano 07.12..2018r. 

 

Tweet od Papieża 

„Nie można kochać tylko wtedy, 

kiedy się to „opłaca”; miłość wyraża 

się właśnie poza progiem 

opłacalności, kiedy daje się 

wszystko bez ograniczeń..” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Drugą Niedzielę Adwentu 

Do kogo, według mnie, jest dzisiaj 
skierowane Janowe wezwanie do nawrócenia? Do 

współczesnych Annaszów, Herodów, Piłatów i 

Cezarów? O kim pomyślałem, że powinien sobie 

wziąć do serca ten apel i odmienić swoje 

postępowanie? Czy pomyślałem o sobie? A może 

tylko o innych, przecież jest tylu ludzi gorszych ode 

mnie? Czytajmy wspólnie „Nie sądźcie, abyście nie 

byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was 

osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam 

odmierzą.      /Ks. Maciej Warowny, Tulon Francja/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Już prorok Izajasz prorokował przyjście Pana 
i nawoływał by droga była przygotowana. 

Bo gdy «…wszyscy ludzie ujrzą  
zbawienie Boże», 

wówczas każdy rozgrzeszenia  
oczekiwać może. 

Więc chodził Jan i głosił ludziom  
chrzest nawrócenia 

by i nas nie ominęła łaska  
- grzechów odpuszczenia.                                                                 

Kazimierz 

Za tydzień: Po lekturze „Pierwszego Wizerumku”  

Do użytku wewnętrznego 

 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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