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                                                  Trzecia Niedziela Adwentu 

 
                                                              Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: So 3, 14-17  (Bóg jest wśród swojego ludu) 

Psalm responsoryjny: Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)  (Głośmy z 

weselem: Bóg jest między nami) 

Drugie czytanie: Flp 4, 4-7  (Pan jest blisko) 

Ewangelia: Łk 3, 10-18  (Zapowiedź nowego chrztu) 

Sprawozdanie PZ Caritasu za rok 2017/2018 

Z radością przedstawiamy Państwu po raz kolejny to, co udało się nam 

zrealizować z Waszych ofiar w mijającym roku: 

„Św. Mikołaj”- tradycyjnie przygotowanie i rozwiezienie 38 paczek,  

„Serduszko dla Rodziny”- przekazanie 10 paczek dla wybranych rodzin 

„Paczka dla seniora”- po raz pierwszy z otrzymanych darów 

przygotowaliśmy 16 paczek, 

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” - sprzedaż świec wigilijnych w 

ramach ekumenicznej ogólnopolskiej akcji Caritasu Polska, 

„Wigilia dla samotnych, chorych i potrzebujących wsparcia”- 

zorganizowana po raz kolejny wspólnie z Kołem Przyjaciół RM,  

„Ferie zimowe”- dofinansowanie  wyjazdu na dla dwojga dzieci,  

„Akcja zima”- kupno 2,50 tony węgla dla chorych, potrzebujących 

rodzin, osób samotnych oraz zakup interwencyjny dla osoby samotnej,  

„Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca”- uczciliśmy wszystkie 

święta rodzinne  przygotowując z tej okazji prezenty niespodzianki, 

„Dzień Chorego”-. słodki poczęstunek po mszy św, a dla chorych 

odwiedzanych w domach „Słodka bombka”, 

„Pomoc finansowa”- udzielona osobom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach losowych, 

„Rodzina- Rodzinie” – kontynuowanie akcji (Caritasu Polska), 

„Obiad dla dziecka” - finansowanie obiadów od marca 2018 r., 

„Letni wypoczynek”- dofinansowanie wyjazdu dla matki z trojgiem 

dzieci. 

Ponadto odwiedzaliśmy swoich podopiecznych w domach, 

rozmawiając z nimi, wysłuchiwaliśmy ich problemów, służyliśmy radą, 

wsparciem duchowym, modliliśmy się o  ich zdrowie i potrzebne łaski. 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Niech Bóg Wszechmocny 

wynagradza waszą ofiarność i błogosławi Wam na każdy 

dzień.        

Prezes PZC- Sobików Elżbieta Talarek 
 

Parafia 
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św. Stanisława BM 

Sobików 15 
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tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 

@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Michał 

Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Po lekturze „Pierwszego wizerunku”.  

Adwent. Nadchodzą długie wieczory. Czas oczekiwania, na przyjście Zbawiciela Jezusa 

Chrystusa. To również okres wypoczynku i regeneracji dla organizmu. Można więcej czasu 

poświęcić na podziwianie piękna zimowej scenerii stworzonej dla człowieka, lekturze 

ciekawych książek i pomyśleć o sensie, i celu naszej wędrówki przez ziemię. Jestem po 

lekturze przeczytanej niewielkiej książeczki „Pierwszy wizerunek”. Jednego z wielu 

opracowań, napisanych przez dr teologii Irenę Radzymińską członkinię Instytutu 

Miłosierdzia Bożego i naszego wikariusza ks. Michała Dłutowskiego. Piszę „naszego” , 

chociaż od wielu wiernych z innych parafii znających ks. Michała z niezliczonych 

pielgrzymek: pieszych, rowerowych, spotkań na czuwaniach nocnych oraz w Domowych 

Ogniskach Miłosierdzia, usłyszałbym, że użycie tego przymiotnika „naszego”, jest choć 

miłym, to jednak  nadużyciem. Nadużyciem, gdyż  inni  też tak samo roszczą sobie 

pretensje do określania ks. Michała, a nawet zazdroszczą nam, że mamy u siebie takiego 

rozmodlonego kapłana. Wracam jednak do podstawowego wątku moich rozważań po 

przeczytaniu „Pierwszego wizerunku”, niewielkiej bo 60 stronicowej broszury, ale jakże 

bogatej w treść. Dla każdego, kto zgłębił treść opracowania, a w nim kalendarium 

powstania niecodziennej, niezwykłej historii pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego i jego 

drogę, nie boję się napisać opatrznościową drogę, stanie się oczywiste, że czuć w niej 

rękę Opatrzności, która kierowała losem tego obrazu.  Nawet Papież Jan Paweł II nazwał 

ten obraz „świętym wizerunkiem”.  

Polecam wszystkim, którzy nie znają jeszcze nieznanych, niespotykanych losów 

pierwszego wizerunku „wileńskiego obrazu”, namalowanego przez  Eugeniusza 

Kazimirowskiego, przeczytanie bardzo głębokiej w duchową treść książki. Obraz 

namalowany  został z natchnienia dwojga świadków, Apostołów Bożego Miłosierdzia,  

wyniesionych później na ołtarze: Św. s. Faustyny i Bł. ks. Michała Sopoćko. Jak zawsze u 

ks. Michała zawartość opracowania pogłębiona jest rozważaniami nt. duchowego 

znaczenia obrazu Jezusa Miłosiernego.  Dla przybliżenia ciekawych losów obrazu 

przytoczę fragment książki, a gdy miejsce w naszej gazetce i czas pozwoli, w następnych 

tygodniach może uda się zapoznać szerzej Drogich czytelników z treścią arcyciekawej 

historii pierwszego obrazu „Jezu ufam Tobie”.  Nie wszyscy zapewne wiedzą, że 

oryginalne malowidło oprawione w pierwszą ramę, nie miało znanego na cały świat 

podpisu „Jezu ufam Tobie”. A ks. Sopoćko obok obrazu umieścił podpis na osobnej płytce. 

Jeszcze w 1956 roku na szczerozłotym wotum - płytce wygrawerowany widniał napis – 

„Jezu Królu Miłosierdzia, przyjdź Królestwo Twoje”.    

A oto wybrany fragment z rozdz. 5. „Wówczas to dwie parafianki: Polka – Janina Rodziewicz, 

działaczka Sodalicji Mariańskiej i Litwinka – Bronisława Miniotaite, przechodząc obok kościoła (św. 

Michała) zauważyły przez  uchylone drzwi wiszący jeszcze obraz. Znały doskonale jego historię, był 

im bardzo bliski. Zapragnęły natychmiast ocalić go od zniszczenia. Dogadały się z pracującym 

Litwinem i otrzymały zapewnienie, że za wyznaczoną sumę pieniędzy pracownik odda im obraz jako 

„niby” pamiątkę rodzinną. Panie Janina i Bronisława zebrały wśród swoich znajomych odpowiednia 

kwotę i wykupiły obraz, wynosząc go z kościoła bez ramy. Najpierw umieściła go p. Rodziewicz w 

swoim mieszkaniu przy ul. Filareckiej. Niepewna swego losu przekazała płótno Bronisławie Miniotaite, 

by je ukryła. Uczyniła to z uwagi na coraz trudniejszą sytuację polityczną w Wilnie i liczne zagrożenia, 

a Bronisława z kolei powierzyła płótno swojej koleżance – Litwince, która ukryła je za belką stropową 

na strychu swojego domu. Zwinięty, ściśnięty pod dachem przeleżał tam cztery lata. Takie 

zabezpieczenie było konieczne z uwagi na mogące nastąpić rewizje. Kobiety wiedziały, że również im 

osobiście grozi niebezpieczeństwo.. Wkrótce Janina Rodziewicz została aresztowana za działalność 

religijną i zesłana na Sybir na 10 lat. Na zesłaniu przebywała do roku 1953, do śmierci Stalina.” /KD/ 



 

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. 
14.30 na plebanii. 

2. We wtorek zakończyliśmy Rekolekcje 

Adwentowe. Rekolekcje poprowadził ks. Józef 

Aszkiełowicz z Butrymaniec na Wileńszczyźnie. 
Ojciec Rekolekcjonista składa serdeczne Bóg 

zapłać za ofiary składane na  tacę.               
3. Przed tygodniem obchodziliśmy Dzień 

modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie. Z tej okazji po Mszach św. 

przeprowadzana jest zbiórka do puszek jako wyraz 

naszego materialnego wsparcia tego Kościoła.                                                                                                                                                 

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 opłatki 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. W piątek 21 grudnia od godz. 9.00 pójdziemy z 

przedświąteczną komunią św. do chorych, których 
nie odwiedzamy w I Piątki miesiąca. Prosimy o 

zgłaszanie adresów chorych do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej.     

9. W przyszły poniedziałek 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 przyszły wtorek i środę Święta Bożego 

Narodzenia. Porządek Mszy św. niedzielny 
również z Mszą 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 czwartek 27 grudnia rozpoczynamy 

kolędę. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy 

rodziny mieszkające w następujących 
miejscowościach:                                   

- w czwartek 27.12. – Obręb od godz. 9.30                                                                                        
-  w piątek 28.12. - Grobice  od godz. 9.30                                                                                                                                                                                                         

- w sobotę  29.12. - Czachówek, ul. Główna od nr. 

1 do ul. Kościelnej i Wąskiej, ul. Słoneczna, 
Sosnowa, Malinowa i Szkolna od godz. 9.30     

W następnym tygodniu: 

- we poniedziałek 31.12. Czaplinek ul. Wspólna i 
Szkolna, ul. Spacerowa, Słoneczna, od godz. 

9.30,od godz. 9.30,                                                                                                

- w środę 2.01. -  Grobice Nowe, Zalesie                                                                                                
- w czwartek  3.01. Wincentów od godz. 9.30               

- w piątek 4.01. Czaplinek, ul. Sadowa i Ogrodowa 

od godz. 14.00,  ul. Prosta, Grójecka, Graniczna, 
Leśna od 15.00   

- w sobotę 5.01. - Czachówek, ul.  Główna od ul. 

Wąskiej i Kościelnej do końca, ul. Wąska, 
Kościelna, Pod Gwiazdami, Tęczowa, Księżycowa, 

ul. Brzozowa i Klonowa, Bronisławów, ul. 

Graniczna od godz. 9.30 
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. KPRM zapowiada  6 dniowy wyjazd w 2019 

r. w dniach od 02 do 08 marca do sanatorium w 

Birsztanach na Litwie. Po drodze 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.  

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 
jest nasz tygodnik parafialny. 

 



Intencje Mszalne 16 XII 2018 – 23 XII 2018 
 

 

 

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, Aliny Płaska 

Spotkanie dla dzieci i rodziców I Komunijnych 

Poniedziałek 17.12.                                                                                                               

7.00  (Roraty) Int.wolna                                                        

Wtorek, 18.12. 

7.00 (Roraty) Int. wolna 

Środa, 19.12. 

18.00 (Roraty)  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.   

Za parafian,  

+ Józefa Molaka w 34 rocz. śm., Marianny Molak i zm. 

z rodz. Molaków i Hiltów                                                  

Czwartek 20.12 

7.00 (Roraty) Int. wolna 

Piątek, 21.12.  

18.00 (Roraty) + Barbary Ostrowskiej – int. od 

mieszkańców Ługówki                                                                        

19.00 (Czachówek) Int. wolna                                          

Sobota,22.12.  

7.00  Int. wolna                                                        

18.00 int. wolna                                                                       

Niedziela 23,.12.  

8.30 (Czachówek) + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich, 

Cecylii, Adama i Leny Stanisławskich                                       

10.00 + Joanny Piekarniak w 1 rocz. śm., Michała 

Piekarniaka w 15 rocz. śm.                                                     

12.00 + Józefa Tywonka                                                               

13.15    + Szczepana i Cecylii Miszkowskich, 

Stanisławy i Kazimierza Świątkiewiczów, Krystyny i 

Leopolda Świątkiewicz       

Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych 

                                          

                                        Intencje spisano 14.12.2018 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Co z największego zbrodniarza zrobiła łaska 

i rozmyślanie. Ten, który umiera ma wiele 

miłości. - Pamiętaj na mnie, gdy będziesz w 

raju. Skrucha serdeczna natychmiast duszę 

przemienia. Życie duchowne należy 

prowadzić na serio i szczerze. /Dz. 388/ 

 

 

Tweet od Papieża 

„Adwent to czas, aby zobaczyć, jakie 

pustki trzeba wypełnić w naszym 

życiu, złagodzić szorstkość naszej 

pychy i zrobić miejsce Jezusowi, 

który przychodzi.!.” 

                                                   /Franciszek/  
  

 

                                                 

Refleksja na  

   Trzecią Niedzielę Adwentu 
 

„Cóż mamy czynić”? To pytanie warto postawić 

sobie również w kontekście dzisiejszej „niedzieli 

radości”. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa, który 

chrzci „Duchem Świętym i ogniem”. Prawdziwa 

radość duchowa płynie z bliskości i przyjaźni z 

Jezusem, z Bogiem i jest owocem Ducha Świętego. 

Radość jest również owocem wyzwalania się z 

krępujących na co dzień więzów i różnorakich 

zniewoleń. Są nimi przykładowo: strach przed 

drugim człowiekiem, uprzedzenia, osądy, 

stereotypy, fałszywe ideały, różne formy zazdrości, 

pycha…. Te wszystkie zniewolenia czynią serce 

smutnym. Nie pozwalają być sobą, cieszyć się 

darami, talentami, ani ich rozwijać.  

/Stanisław Biel  SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Nad Jordanem tłumy ludzi pytały Jana, 

«Cóż mamy czynić?» na przyjście Pana. 
Wszak Adwent to przyjście i czas oczekiwania 

Co czynić!  I my zadajemy te same pytania. 
Dziel się tym co masz, nie uciskaj,  

nie wymuszaj, 

chociaż nieraz ogarnia cię taka pokusa. 
                                                                 Kazimierz 

 
Za tydzień o chrześcijańskim obrzędzie Wigilii 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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