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                               Pierwsza Niedziela Adwentu 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5  (Pokój królestwa Bożego) 
Psalm responsoryjny: Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc) (Idźmy z radością na 
spotkanie Pana) 
Drugie czytanie: Rz 13, 11-14 (Zbliża się nasze zbawienie) 
Ewangelia Mt 24, 37-44 (Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście 
Chrystusa) 
  

PRZYJDŹ PANIE JEZU. 
 

Maranatha - nie pochodzi z naszego języka. Ale historycznie, 
należało do języka, którym mówił Jezus. Jest świętym słowem. Jest 
też pierwszą chrześcijańską modlitwą. Św. Paweł kończy Pierwszy 
List do Koryntian słowami: Maranatha, Przyjdź Panie Jezu. Jest też 
jednym z niewielu aramejskich słów, zawartych w Nowym 
Testamencie. A przecież 
wiemy, że Ewangelie 
były tłumaczone z 
aramejskiego na grecki. 
Nie znamy oryginalnych 
słów Jezusa. Znamy 
jedynie ich tłumaczenie. 
Zatem jest to słowo, 
jedno z niewielu, w jego 
oryginalnym brzmieniu, 
zachowane w Nowym Testamencie. Jest więc słowem świętym i 
niezwykle ważnym dla pierwszych chrześcijan. 
Znamy znaczenie tego słowa. „Maranatha” oznacza „Przyjdź, Panie. 
Przyjdź Panie Jezu.” Niech to obce słowo pobudza jeszcze bardziej 
nasze myśli i naszą wyobraźnię.                                           / Orac. KD/ 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny                                                                                
"Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia 

Mojego. ... Kto ufa miłosierdziu Mojemu, nie zginie, bo 
wszystkie sprawy jego Moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u 

stóp podnóżka Mojego."                                                                               
(Dz 723) 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*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 

http://ps-po.pl/pytania-o-medytacje-chrzescijanska-cz-1/
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Oczekiwanie adwentowe 

Adwent to oczekiwanie w ciemnościach. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery 
kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym 
roku liturgicznym. Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy już w IV w. 
Chodzenie w ciemnościach do przyjemnych nie należy. Wokół nas przeraźliwa 
niepewność – nie wiemy dokąd zmierzamy, ani co nas czeka i czy za rogiem nie 
czai się wróg. Z biegiem czasu nasza ciemność staje się coraz bardziej 
intensywna i przerażająca. Może dzieje się tak dlatego, że ciemności boimy się 

już od dziecka? Adwent próbuje nas z ciemnością oswoić. Ale czy na pewno? Czy o oswojenie ciemności w Adwencie chodzi? 
Wtedy Bóg rzekł: „Niechaj się stanie światłość!”. Ciemność to brak światła. Zatem ciemność jako taka nie istnieje. Istnieje tylko 
światło, które stworzył Bóg, albo jego brak. Ciemność zatem jest pojęciem całkowicie abstrakcyjnym. Nie inaczej ma się rzecz 
z zimnem. To po prostu brak ciepła. Podobnie jest ze złem. Zło nie istnieje, albo też raczej nie występuje samo w sobie. Zło 
jest po prostu brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno – występuje jako słowo stworzone przez człowieka dla określenia braku 
Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w sercu. Zło jest jak zimno, które jest 
skutkiem braku ciepła i jak ciemność, która jest wynikiem braku światła. Dlatego Adwent jest oczekiwaniem na światło, na 
dobro, na Boga, którego człowiek zagubił w pędzie życia. 
 
Adwent kojarzony jest z jutrzenką. Ta jutrzenka, to planeta Wenus widoczna na horyzoncie przed wschodem słońca. Ona 
właśnie mobilizuje wierzących do wczesnego wstawania, by jeszcze przed świtem udać się na roraty. Określenie „roraty” 
wywodzi się od pierwszych łacińskich słów znanej adwentowej pieśni: „Rorate, coeli desuper, et nubes pluant Justum”, 
pochodzących z mesjańskiego proroctwa Izajasza: „Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niechaj obłoki z deszczem ją 
wyleją!”, a oznacza poranną Mszę św. o Matce Bożej w Adwencie. Ciekawą informacją na temat rorat podzielił się niemiecki 
dziennikarz, który od niedawna mieszka w Polsce. „W poniedziałek następujący po pierwszej niedzieli Adwentu, jeszcze przed 
świtem, obudziła mnie żona, wyszykowana do wyjścia z domu i kazała szybko się ubierać, bo – jak stwierdziła – już jesteśmy 
spóźnieni. Spóźnieni? O tej porze? W środku nocy? […] Im jesteśmy bliżej świątyni, 
tym więcej napotykaliśmy ludzi, zwłaszcza małych dzieci z lampionami w rękach! 
Kiedy weszliśmy do kościoła, był już pełen, nie przymierzając jak podczas niedzielnej 
Mszy św. Przyciemnione światła, jedynie świece palące się tu i ówdzie, przyniesione 
przez wiernych i trzech kapłanów celebrujących Eucharystię. To było coś 
niesłychanego! Zwłaszcza moment, kiedy wierni zaczęli śpiewać: «Chwała na 
wysokości Bogu» –i w całym kościele zapaliły się wszystkie światła. Kiedy tylko na 
zewnątrz było zimniej niż zwykle, albo padał śnieg czy deszcz i nie chciało mi się rano 
wstać, przypominały mi się te małe dzieci z lampionami na roratach: jeśli one mogą, 
to ja nie będę od nich gorszy!”  
 
Adwent jest zatem czasem wpatrywania się w tę małą iskierkę światła, która zapowiada rozproszenie mroków ciemności; 
tęsknotą za światłem prawdziwym, które oświeca serce i umysł każdego człowieka. Kto z nas nie tęskni za dobrem, miłością, 
ciepłem rodzinnym i życzliwością sąsiedzką? Kto z nas nie chce być dobrym człowiekiem, szanowanym przez wszystkich, 
zapraszanym i miło przyjmowanym wszędzie? Mamy w sobie wielkie tęsknoty, które – jeśli tylko zwolnimy tempo naszego 
życia i pozwolimy im „dojść do głosu” – pokażą nam, jak wiele w nas dobra i miłości, które drzemią w nas gdzieś głęboko, bo 
nie mamy czasu ich pielęgnować, by ujrzały światło dzienne. Te tęsknoty doskonale wpisują się w wielką tęsknotę Adwentu, 
która pragnie każdego z nas przygotować na przyjście Światłości Prawdziwej – Jezusa Chrystusa narodzonego z Maryi Panny. 
Na świat przychodzi „Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego”, jak mówimy w Wyznaniu 
Wiary. Jest to „światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” - zapewnia nas św. Jan. 
Zatem dzięki tej światłości nie ma już mroków nocy. Wszyscy stajemy w pełnym świetle. I dopiero teraz widać, kto jakim jest. 
Kto jest brudny, kto źle ubrany, kto ze zmieszaną miną. I dopiero teraz dochodzimy do prawdziwego sensu Adwentu.  
 
Adwent zatem jest czasem, który należy wykorzystać na pozbycie się wszelkiego brudu i założenia „szaty godowej”, by 
wówczas, gdy Pan nadejdzie i zakołacze, być gotowym – jak owe panny roztropne – na spotkanie Pana. Okres Adwentu 
przypomina bardzo ważną prawdę, że jako chrześcijanie jesteśmy w trakcie nieustannego oczekiwania, ciągłego wypatrywania 
Zbawiciela. Oczekiwanie wiąże się z potrzebą gotowości, bycia zdecydowanym na to ostateczne spotkanie. W Adwencie nie 
chodzi tylko o przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia, do świętowania pamiątki Wcielenia się Syna Bożego w ciało 
ludzkie, ale o coś więcej. Jest to czas, który uświadamia wierzącym, że są ludźmi w drodze, czyli pielgrzymami na ziemi, to 
znaczy, że zmierzają ku jakiemuś celowi, a tym celem dla każdego chrześcijanina jest wspólne spotkanie w domu Ojca. „Panie, 
przyjdź!” – taki był okrzyk pierwszych wspólnot chrześcijańskich w Liście do Koryntian. Podobne wołanie odnajdziemy w 
ostatnim zdaniu Nowego Testamentu, w księdze Apokalipsy. Panie, przyjdź! – wołajmy zatem i my dzisiaj, a jeśli jeszcze nie 
jesteśmy gotowi na to spotkanie, przygotujmy się jak najszybciej w sakramencie pokuty przy kofesjonale. A wówczas ten czas 
będzie nie tylko tęsknotą, ale realnym spotkaniem z Panem w Komunii św.   / Misericordia - ksiądz dr Ryszard Gołąbek SAC/ 



 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski. Będzie on 

przeżywany pod hasłem: "Wielka tajemnica wiary". Dziś 

I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10. 00 

Nabożeństwo Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Intencja różańcowa na grudzień: O 

błogosławieństwo Nowonarodzonej Dzieciny dla naszych 

rodzin.  Taca inwestycyjna przeznaczona jest ponownie 

na pokrycie kosztów instalacji ogrzewania gazowego w 

kościele i ogrzewania elektrycznego w kaplicy w 

Czachówku.                                                                                   

2. Dziękujemy mieszkańcom  Obrębu za posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę.  

3. KPRM informuje, że wyjazd do Torunia w dniu 7 

grudnia jest o godz. 05:45 przy UM w Górze Kalwarii, o 

godz. 06:00 w Sobikowie, o godz. 06:15  w Czachówku 

przy SP. Całkowity koszt z obiadem 90 zł.                                                

4. W zakrystii jest do nabycia Kalendarz parafialny na rok 

2020. Przedstawia wybrane kapliczki przydrożne naszej 

parafii. Koszt jego wydania wyniósł 10,- zł.  Zachęcamy 

do jego nabywania.               

5. W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratne 

odprawiane 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.                                                                                          

6. 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.                                                                                                                                  

7. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie formacyjne w 

grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa 

formacyjna - p. Agnieszka Salamon w piątek 6 grudnia 

godz. 18.30:00, rok II, - p. Maria Fiejka, w sobotę 7 

grudnia o godz.  17:00, rok I 

8.  W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota Miesiąca. 

W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz. 18.00 

Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku spowiedź od 

godz. 19.00 i Msza św. Roratna z nabożeństwem do Serca 

Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. do 

chorych. W I Sobotę miesiąca ze względu na Roraty nie 

będzie Mszy św. o Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do 

udziału w tych nabożeństwach.                                                                                              

9. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Dzień 

patronalny młodzieży żeńskiej. Ze względu na rekolekcje 

adwentowe Msza św. dla młodzieży bierzmowanej 

zostaje przesunięta na niedzielę 15 grudnia. W 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 

jest możliwość  podjęcia i przygotowania się do 

"Duchowej adopcji dziecka poczętego" w kościele Ducha 

Świętego w Warszawie, ul. Długa 1, róg Freta. Każde 

przyrzeczenie poprzedzone jest trzydniowym 

przygotowaniem rekolekcyjnym, rozpoczynającym się 

Mszą świętą o godz. 17.00 w dni powszednie, w niedzielę 

nabożeństwem o godz. 17.00, a następnie Mszą świętą o 

godz. 18.00. 8 grudnia Przyrzeczenia Duchowej Adopcji 

będzie składane podczas Mszy świętej o godz. 18.00 

10. Od soboty 14 grudnia rozpoczniemy 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. Taca 

zbierana w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św.  

będzie wyrazem naszego podziękowania Ojcu 

Rekolekcjoniście. Msza św. z nauką dla kandydatów do 

Bierzmowania i młodzieży zostanie odprawiona 15 

grudnia o godz. 18:00.  Już dziś prosimy o takie 

zorganizowanie sobie czasu, aby jak najliczniej wziąć 

udział w rekolekcjach.                   

11. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatków na stół 

wigilijny. Zostały one poświęcone w niedzielę 17 

listopada. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W 

naszej parafii opłatki roznosi tylko on. Przestrzegamy 

przed oszustami.                                                                                                                                           

12. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą do 

właścicieli sklepów i firm o wsparcie tegorocznej akcji 

”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się 8 grudnia po 

Mszach św. w Czachówku o godz. 8.30 i Sobikowie po 

13.15. Dary w postaci słodyczy, przyborów  szkolnych, 

ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie do kancelarii 

parafialnej lub zakrystii.                                                                                                                                               

13. 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.                                                                          

14. Za tydzień, w II niedzielę Adwentu obchodzić 

będziemy Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Po raz XIX modlić się 

będziemy za wiernych tworzących Kościół katolicki na 

Wschodzie. Tego dnia po Mszach św. przeprowadzona 

będzie także zbiórka do puszek.  

15. P.Z.Caritas kolejny raz włącza się do akcji zbiórki 

elektrośmieci, organizowanej przez Green Office 

Ecologic na zakup nowoczesnych Inkubatorów do 

Szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce przez 

Siostry Orionistki  Zbiórka zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego (telewizory, pralki, 

lodówki itp.), odbędzie się w dniach 3, 4, 5 grudnia 2019 

r. w godz. 17.00 - 18.00 za  Plebanią Możliwy odbiór 

sprzętu 5 grudnia po zgłoszeniu na nr 668 851 093.                                                                                                        

16. KPRM informuje, że zwolniły się dwa miejsca na 

wyjazd do Rzymu i Watykanu w kwietniu przyszłego 

roku. Zapraszamy chętnych                                                                                                                                                                   

17. Trwają zapisy na 6 dniowy wyjazd autokarowy do 

Rumunii w dniu 17 lipca do 23 lipca 2010 r. (tel. 

Kazimierz 607 147 339 lub Bogusia 664 743 764).                                                                     

18. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”.  



Intencje Mszalne 01 XII 2019 – 08 XII 2019 
 

 

 

Niedziela, 01.12.  

8.30 (Czachówek)  + Zbigniewa Gajownika w 3 rocz. 

śm., Rozalii i Bolesława Kłodzińskich                                                    

10.00 + Ireny Winiarek 

10.00 + Janiny Kozickiej w 1 rocz. śmierci                                                                                  

12.00 + Danuty Idaczyk w 5 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Idaczyków,, Łukasza Bąbika, Celiny i Franciszka 

Glegołów, Stanisława Gadzińskiego                                        

12.00  Msza św. gregoriańska 14 - dantis                                                                                      

13.15  + Zdzisława Szóstkiewicza w 37 rocz. śm., Jana 

i Andrzeja Szóstkiewiczów                                                                                         

13.15    + Stanisława Helińskiego w 9 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Helińskich, Klimków i Fudeckich 

Poniedziałek 02.12.                                                                                                               

7.00  Msza św. gregoriańska 15 - dantis                                                                                      

18.00 + Krystyny, Zofii, Franciszka i Ani Kuźniak            

Wtorek, 03.12.                                                                         

7.00  Msza św. gregoriańska 16 - dantis                                                                                          

Środa 04.12. 

17.30   + Wiesława Konwickiego w 30 dni po śmierci 

18.00   Msza św. gregoriańska 17 - dantis                                                                                    

Czwartek, 05.12. 

7.00 Msza św. gregoriańska 18 - dantis 

Piątek, 06.12.  

18.00  Msza św. gregoriańska 19 - dantis                                

19.00 (Czachówek) + Józefa, Czesławy, Stanisława i 

Haliny                                                                   

Sobota, 07.12.  

7.00  Msza św. gregoriańska 20 - dantis                                                                                          

18.00 + Józefa Kwiatkowskiego, Antoniego, Antoniny i 

Władysława Kwiatkowskich 

Niedziela,  08.12.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Marianny i Stanisława Mrozików, 

Anny i Karola Chmielewskich                                                  

10.00   + Heleny Makulskiej w 11 rocz. śm., Stefana, 

Jana i Mariana Makulskich, Marianny Zwolińskiej, 

Marianny Klimek                                                                                    

10.00 + Józefa (w 80 rocz. śm.) i Wiktorii Dubińskich 

12.00  + Wiesława Kopyta (im.)                                                                                      

12.00 + Andrzeja Kamińskiego – int. od rodz. 

Rotuskich 

CHRZEST: Jakub Wiński                                                             

13.15   Msza św. gregoriańska 21 - dantis                                                                                                     

13.15 + Henryka i Jana Antosiewiczów i zm. z rodz. 

Antosiewiczów, Szlasów i Kabańskich                                     

Intencje spisano .29.11.2019 r.      
 

Dziękujemy pp. Janowi Pietranikowi, 

Edwardowi Tobiaszowi, Tadeuszowi 

Jaworkowi i Arturowi Książkowi za 

nieodpłatne wykonanie instalacji elektrycznej 

do ogrzewania kaplicy w Czachówku.                                                                                                                   

 

Tweet od Papieża 
„Chrońcie wszelkie życie, uznając jego 

nienaruszalną godność oraz 

znaczenie okazywania solidarności i 

wsparcia naszym braciom i siostrom w 

obliczu każdej potrzeby”.  /Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Pierwszą Niedzielę Adwentu 

Bez szczegółowej analizy i naukowych 
dociekań nad dzisiejszą Ewangelią łatwo 

dostrzec główny jej temat, którym jest właśnie 
potrzeba czuwania. Dwa razy zostało użyte to słowo, a 
dodatkowo mamy zachętę: „Bądźcie gotowi”. W 
codziennym języku nie posługujemy się często 
słowem „czuwanie”. Jeśli już, to najczęściej dodajemy 
przymiotnik „modlitewne”. Dobrze, bo wydaje się, że 
właśnie do takiego czuwania zachęca nas Chrystus w 
tę pierwszą niedzielę Adwentu. Żyjemy w szczególnym 
czasie, między pierwszym i drugim przyjściem 
Chrystusa. Adwent jest okresem, w którym 
wspominając to pierwsze, mamy przygotowywać się 
do powtórnego i ostatecznego. ./ks. Waldemar Turek 

Radio Watykańskie/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Słuchaliście Ewangelii? «Czuwajcie więc,  
bo nie wiecie, 

w którym dniu Pan wasz przyjdzie».  

Czy to rozumiecie? 
Jezus mówi dziś bardzo dobitnie: «bądźcie 

gotowi», 

do wszystkich, a jeżeli syn nie słyszał  

powiedz i synowi, 

bo gdy Syn Człowieczy przyjdzie,  
byście nie byli rozdzieleni, 

wtedy razem dostąpicie Nieba  
i będziecie zbawieni. 

                                                       Kazimierz 

W następnym tygodniu o Ukrytym Promowaniu 

Okultyzmu  

Do użytku wewnętrznego 
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