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                      Druga Niedziela Adwentu 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15 (Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo 
twoje i potomstwo niewiasty) 
Psalm responsoryjny: Ps Ps 98, 1-4 (Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda) 
Drugie czytanie: Rz 15, 4-9  (Chrystus zbawia wszystkich ludzi) 
Ewangelia: Łk 1, 26-38  (Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą) 
 

Matka Boża z Guadalupe 

W dniu 12 grudnia przypada 
wspomnienie liturgiczne Najświętszej 
Maryi Panny z Guadalupe, która 
objawiła się Aztekowi św. Juanowi 
Diego Cuauhtlatoatzinowi na wzgórzu 
Tepeyac, obecnie w granicach miasta 
Meksyk. Jak głoszą przekazy, w 
ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 
1531 roku dojść miało do powstania 
obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest 
to najstarsze objawienie maryjne 
oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Od 1999 NMP z 
Guadalupe czczona jest jako Patronka obu Ameryk. 
Wykonany na płótnie z agawy wizerunek o wymiarach 195×105 
cm przedstawia Maryję w postawie stojącej. Ubrana jest w 
tunikę koloru różowego, spiętą pod szyją broszką, przepasana 
szarfą w talii i przyozdobiona kwiatami. Okryta jest ponadto 
płaszczem w kolorze błękitnym, ozdobionym gwiazdami. 
Według niektórych interpretacji obraz jest skierowany do 
rdzennej ludności Meksyku poprzez uchwycenie obrazowego 
języka religii przedchrześcijańskiej. Cera twarzy Maryi jest 
koloru ciemnego, stąd od hiszpańskiego słowa moreno została 
nazwana Morenitą z Tepeyac. Obraz znajduje się w bazylice 
poświęconej w 1974 r. Bazylika Matki Bożej z Guadalupe jest 
największym sanktuarium maryjnym na świecie – rocznie 
przybywa do Meksyku 12 milionów pielgrzymów. Dla 
porównania –w  Lourdes 6 mln, Fátima – 5 mln, w Częstochowie 
– 4 mln pielgrzymów rocznie.                             /Oprac. K.Dusza/ 
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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 
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UKRYTA DROGA PROMOWANIA OKULTYZMU, KIM JEST HARRY POTTER?  

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a  z nim nieodłączne życzenia, 

choinka i  prezenty. Dzieci otrzymują zabawki, gry, słodycze i książki. 

Chciałbym zwrócić uwagę i by przestrzec rodziców przed jedną z nich. To 

książka o Harrym Potterze. Jest on bohaterem serii 7 książek dla dzieci 

napisanych przez brytyjską autorkę Joanne K. Rowling. Faktycznie jest to 

bestseller wszechczasów wśród książek dla dzieci. Sprzedano ponad 500 

mln. egz. na całym świecie. Powstały gry komputerowe i filmy, a książka 

została przetłumaczona na 46 języków. Tylko w Polsce  w 2001 roku 

sprzedano ponad 1,5 mln. egz. Poznajmy podstęp i ukryte promowanie 

zła i szkodliwych, antychrześcijańskich „wartości” zawartych w tych 

książkach. Zastanawiające, że bogato ilustrowana, kolorowa książka polecana jest dla dzieci od 7-

10 lat.  

W tomie pierwszym „Harry Potter i kamień filozoficzny” zostajemy wprowadzeni w świat 

czarów i poznajemy chłopca, który gra kluczową rolę w walce między dobrem i złem. 

Historia zaczyna się od zamordowania rodziców Harry’ego, czarownicy i czarodzieja, 

którzy zostają zabici przez innego czarnoksiężnika, szefa wszystkich czarodziejów, którzy 

zaszli zbyt daleko w praktykowaniu „czarnej magii – złej strony czarów.” Harry zostaje 

uratowany przez czarownice i czarodziejów, którzy oddają go do szkoły czarnoksięstwa i 

magii w Hogwarcie. Jedyną nauką, jaką zdobywa Harry w szkole jest przygotowywanie 

magicznych eliksirów i magicznych tricków. Kłamią, że dobra magia może być użyta dla 

czynienia dobra, chociaż nadprzyrodzone zdolności należą tylko do Boga.  

W książce Harry nigdy nie modli się. Jedyny raz mówi się o kościele w czwartym tomie, w 

scenie satanistycznej ofiary. Tom za tomem staje się coraz bardziej niemoralny. Przygody 

Pottera stają się z tomu na tom coraz straszniejsze i krwawsze. Na przykład rozdz.32. z IV 

tomu jest najstraszniejszy ze wszystkich. W rozdziale tym czarny mag zabija na cmentarzu 

kolegę szkolnego Harry’ego Pottera na jego oczach. Później w czasie satanistycznego 

rytuału wskrzesza Lorda Voldemorta, tego, który zabił rodziców Harry’ego.  

Żeby to uczynić wrzuca on do olbrzymiego kotła z wrzącą wodą potworne dziecko. 

Potem dodaje do tego kości martwych korpusów wyciągnięte z grobów i trochę krwi 

Harry’ego Pottera – wszystko to, gdy wypowiada formuły, które przywołują w 

bluźnierczy sposób słowa Eucharystycznej konsekracji. Można tylko zastanawiać co się 

pojawi w następnym tomie. 

Zastanówmy się przed kupieniem i podarowaniem tej książki swojemu dziecku. 

Benedykt XVI jeszcze jako kardynał powiedział o książkach Harry Potter: „JEST TO 

SUBTELNE UWIEDZENIE, KTÓRE ODDZIAŁUJE NIEPOSTRZEŻENIE, A PRZEZ TO GŁĘBOKO, 

I ROZKŁADA CHRZEŚCIJAŃSTWO W DUSZY CZŁOWIEKA, ZANIM MOGŁO ONO W OGÓLE 

WYROSNĄĆ”                       / Opracował KD na podstawie artykułu Melvina Sicklera / 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś obchodzimy 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 o godz. 

18:00.  

2. Dziś o  godz. 18.00 metropolita warszawski 

Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył 

uroczystej Mszy św. w nowo erygowanym  

stołecznym sanktuarium Jasnogórskiej Matki 

Życia przy kościele OO. Paulinów przy ul. Długiej 

3. Będzie ono miejscem kultu Najświętszej Maryi 

Panny czczonej w Jasnogórskiej Ikonie. Oprócz 

rozwijania duchowości i pobożności maryjnej 

nowe sanktuarium będzie propagowało Dzieło 

Duchowej Adopcji oraz będzie miejscem ekspiacji 

za grzechy przeciwko życiu. Paulini, których 

każdorazowy przeor będzie kustoszem 

sanktuarium, będą też służyli penitentom w 

sakramencie pokuty oraz kierownictwem 

duchowym. 

3. 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.                                                                                                                                                

4. 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, przyborów  

szkolnych, ofiar pieniężnych itp. na ten cel.   

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. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatki 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.                                                                                                                                           

8. 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.                                               

9. Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem Przyjaciół 

Radia Maryja organizuje w niedzielę 22 grudnia o godz. 

15.00 Wigilię dla Samotnych. Zapisy na wigilię w 

zakrystii lub kancelarii.                                                                                                                                        

10. 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.               

11. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne w 

grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa 

formacyjna - p. Krystyna Borowska, w piątek 13 grudnia 

godz. 17.00 rok I, - p. Miłosława Koszałka, w sobotę 14 

grudnia o godz. 17:00, rok II.  

12. 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. Już dziś prosimy o takie 

zorganizowanie sobie czasu, aby jak najliczniej wziąć 

udział w rekolekcjach.                   

13. KPRM prosi członków Koła o przybycie na 

spotkanie w dniu 14.12 na Roraty o godz. 7:00.  

Po nich na plebani, w czasie agapy będą omawiane 

bieżące sprawy i zbierane składki na cel statutowy 

Koła. 

14. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej -  sobikow.parafia.info.pl  zamieszczone są 

wszystkie informacje o wyjazdach w 2020 r. Można 

również uzyskać informacje pod nr. Pani Bogusi 664 

743 764.                                                                                                                                                                     

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

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

„Gościa Niedzielnego” uległa zmianie i wynosi 6,- zł. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne” 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

„Dusze dążące do doskonałości niech 

szczególnie uwielbiają Moje miłosierdzie, 

bo hojność łask, które im udzielam, płynie 

z miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby dusze 

te odznaczały się bezgraniczną ufnością w 

Moje miłosierdzie” (Dz 1578)



Intencje Mszalne 08 XII 2019 – 15 XII 2019 
 

 

 

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                                     

Poniedziałek 09.12.                                                                                                               

7.00  Msza św. gregoriańska 22 - dantis                                                                                      

7.00  + Heleny (w 5 rocz. śm.) i Stanisława (w 21 rocz. 

śm.) Kutwów                                                                             

18.00 + Stanisława (w 9 rocz. śm.) i Krystyny 

Rosłonów                                                                              

Wtorek, 10.12.                                                                         

7.00  Msza św. gregoriańska236 - dantis                                                                                          

Środa 11.12. 

17.30   Msza św. gregoriańska 24 - dantis                                                                                    

18.00  + Marka Golika w 11 rocz. śm., Krystyny i 

Zygmunta Golik                                                                

Czwartek, 12.12. 

7.00 Msza św. gregoriańska 25 - dantis 

Piątek, 13.12.  

17.30  + Witolda Obstawskiego w 30 dni po śmierci                                                                                        

18.00  Msza św. gregoriańska 26 - dantis                                

19.00 (Czachówek)    Int. wolna                                                          

Sobota, 14.12.  

7.00  Msza św. gregoriańska 27 - dantis                                                                                          

17.30 + Michała Piekarniaka w 16 rocz. śm., i Joanny 

Piekarniak w 2 rocz. śm.                                                                       

18.00 + Józefa Szweda w 15 rocz. śm., Marianny i 

Stanislawa Szymańskich 

Niedziela,  15.12.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + Zofii i Mirosława Kowalskich                                                                   

8.30 (Czachówek  + Sylwestra i Ireny Kolczyńskich, 

Heleny i Jana Łuszczyk                                                               

10.00 + Bogusława (w 26 rocz. śm.), Radosława (w 23 

rocz. śm.) i Marianny Buraczyńskich 

10.00 + Stefanii, Aleksandra, Witolda i Jerzego 

Stankiewiczów                                                                                 

12.00 + Zofii Podgórskiej i zm. z rodz.                                             

12.00 + Iwony Malgorzaty Golec – int. od chrześniaka 

Kuby z rodz                                                                                

13.15  + Barbary Ostrowskiej w 1 rocz. śm.                                                                                    

 

Tweet od Papieża 

„Bliskość Pana zaprasza nasze 

serce do zbliżenia się z miłością do 

braci, do przyjęcia postawy 

współczucia wobec wszystkich”.                                                                   
/Franciszek/ 

  

13.15    + Krystyny Skwarek w 6 rocz. śm. i zm. z rodz. Skwarków                      

i Krawczyków                                                                                                         

18.00  Msza św. gregoriańska 28 - dantis                                                                                       

Intencje spisano .06.12.2019 r.      

                                                        

 

Refleksja na  

Drugą Niedzielę Adwentu 

Wszyscy znaleźliśmy łaskę u 
Boga. Każdy z nas jest pełen łaski 

(choć w innym znaczeniu niż Maryja). Każdy 
też może być niepokalany, w każdej chwili, 

jeśli tylko tego chce i wcale nie ma 
znaczenia, że nie jesteśmy niepokalanie 

poczęci. Pełnia życia w Bogu i niepokalany 
stan duszy są w zasięgu naszej ręki i są 

naszym powołaniem. Potrzebna jest tylko 
otwartość na Boże działanie. Otwartość 

podobna do otwartości Maryi. „Niech mi się 
stanie według Twego słowa” – niech nam 

się dzieje według słowa Bożego, a nie 
naszego. Nasze słowa rzadko stają się 
ciałem, Boże zawsze. /Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Wsłuchuj się, to Anioł mówi? 

Gdy modlisz się słowami: 
„/…/, błogosławiona jesteś między niewiastami” 

I tak jest do dzisiaj, choć niejedna era minęła 
to prawda o Cudownym Poczęciu  

światem zawładnęła, 
i pamiętaj, że to Maryja znalazła łaskę u Boga 
więc tylko przez Nią, do Jej Syna, najbliższa droga.                 

Kazimierz 
 

Za tydzień o działalności PZ Caritas w 2019 r.        

i nowi ministranci 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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