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Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 43 (248) Rok VI 

15.12.2019 r. 

 

Trzecia Niedziela Adwentu 

 
Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Iz 35, 1-6a. 10  (Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić) 
Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Iz 35, 4) (Przybądź, o Panie, aby 

nas wybawić) 
Drugie czytanie, Jk 5, 7-10 (Przyjście Pana jest już bliskie) 
Ewangelia: Mt 11, 2-11  (Na Chrystusie spełniają się proroctwa) 

 

NOWI KOMANDOSI PANA BOGA 
 W dniu 24.11.2019 r. w uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata 

obchodziliśmy szczególny dzień, zwłaszcza 

dla 

wspólnoty 

ministrantów. Ta uroczystość jest momentem 

mianowania kandydatów do pełnoprawnej 

służby ministranta. Ks. Proboszcz mianował 

dużą grupę czterech młodych chłopców, Byli 

to Oliwier, 

Szymon, Sebastian i Jakub. Wszyscy są 

uczniami klas czwartych SP. Po homilii 

nastąpiło błogosławieństwo i nałożenie komż 

na ministrantów. Ksiądz Proboszcz pytał ich 

czy są świadomi wielkiej godności ministanta 

i jego obowiązków? Wszyscy jednym głosem 

odpowiedzieli ,,jestem”. Po złożonej przysiędze ksiądz nakładając komże 

ministrantom wypowiadał do każdego słowa: ,,Służ wiernie Bogu i 

ludziom”. Następnie pobłogosławił im na czas wypełniania czynności 

ministanckich. Po Mszy Świętej zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie i 

każdy dostał legitymację ministrancką - dokument potwierdzający 

przynależność ministranta do naszej wspólnoty parafialnej. Jako prezes 

Liturgicznej Służby Ołtarza w Naszej parafii życzę nowym ministrantom 

samych sukcesów oraz satysfakcji z wypełnianych obowiązków. Mam 

nadzieję, że Nasze grono z każdym rokiem będzie stawać się coraz większe. 

/oprac. Mateusz Drewicz/ 

Uwaga! Pilne!! Tylko do 18 grudnia !!! 
Wieści Parafialne udostępniają swoje łamy na życzenia 
świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Zgłoszenia pod nr telefonu 607 147 339. 

Parafia 
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św. Stanisława BM 

Sobików 15 
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tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Tomasz 

Wicherek 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski 
 

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 

 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Sprawozdanie z działalności PZ Caritas przy parafii 

Świętego Stanisława Biskupa Męczennika                           

w Sobikowie za rok 2018/19. 

Już po raz trzeci w imieniu PZC  przedstawiam Państwu to, co udało się nam 

zrealizować w kolejnym roku swojej działalności: 

 

-„Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem”- przygotowaliśmy i rozdaliśmy 250 szt. 

paczek. 

-„Paczki świąteczne dla potrzebujących”- z darów ofiarowanych przez 

darczyńców przygotowaliśmy, paczki dla podopiecznych - 24 szt 

-„Serduszko dla Rodziny”- przekazaliśmy 11 szt. paczek dla konkretnej rodziny  

- „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”- tradycyjnie rozprowadziliśmy wszystkie 

zakupione  świece wigilijne. 

- „Wigilię” i „Spotkanie wielkanocne” dla samotnych, chorych i potrzebujących 

wsparcia”- przygotowaliśmy wspólnie z Kołem Przyjaciół Radia Maryja 

- „Wyjazd na ferie zimowe” dofinansowaliśmy wyjazd na zorganizowane ferie 

zimowe dla jednego dziecka 

- „Węgiel dla potrzebujących rodzin, osób samotnych, chorych”- zakupiliśmy 

węgiel i ekogroszek za 2200 zł. 

- „Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca”- przygotowaliśmy z tej okazji 

prezenty niespodzianki, były to magnesy okazjonalne z dedykacjami. 

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

chorych odwiedzanych w domach „Paczki niespodzianki” 

- „Pomoc finansowa - osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych” 

– jedną ze zbiórek w całości przeznaczyliśmy dla pogorzelców, dofinansowaliśmy 

zakup leków dla chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

-  „Rodzina- Rodzinie (Caritas Polska) - od trzech lat wspieramy finansowo 

wybraną rodzinę syryjską wpłacając na konto sumę 510,00zł 

- „Obiad dla dziecka”- sfinansowaliśmy obiady dziecku w trudnej sytuacji życiowej 

- „Wypoczynek letni”- dofinansowaliśmy wypoczynek letni dla matki z trojgiem 

dzieci oraz trojgu dzieciom wyjazd na wycieczkę szkolną 

- „Akcja - Green Office Ecologic”- włączamy się do zbiórki elektrośmieci 

wspierając akcje misyjne 

- „Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującemu”- pośredniczymy w przekazaniu mebli, 

sprzętu AGD itd. będących w dobrym stanie. Pomagamy w ich przewożeniu.   

 
Wszystko to co udało się nam zrealizować zawdzięczamy Państwa ofiarności, 

życzliwości i wsparciu zarówno finansowym jak i duchowym. Jesteśmy Wam bardzo 

wdzięczni. To co robimy wspólnie przynosi owoce w postaci wdzięczności i radości 

podopiecznych za okazaną im pomoc. Dziękujemy z całego serca za Wasze 

zaangażowanie w nasze przedsięwzięcia .Bóg zapłać.  

 

Prezes PZC- Sobików Elżbieta Talarek 



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 prowadzi ks. Grzegorz Mazur. 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 dziś o godz. 18:00.  

Prosimy, aby jak najliczniej wziąć udział w 

rekolekcjach.                   

2. 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.                                                                                        

3. 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.                                                                                                                                   
4. Nasz organista p. Tomasz zakończył roznoszenie 

opłatków na stół wigilijny. Są one nadal dostępne w 

kościele.                                                       

5. 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.                                               

6. 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.                                                                                                                                        
7. 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.               

8. W piątek 20 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 następną niedzielę, IV niedzielę miesiąca, po 

wszystkich Mszach św. nasz Parafialny Zespół Caritas 

zbierać będzie ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w ramach 

programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”.  Po Mszy 

św. o godz. 13:15 spotkanie i konferencja dla dzieci 

Rocznicowych z klas IV i ich rodziców.  

10. W przyszły wtorek 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.                                                                                                                 

11. W przyszłą środę i czwartek 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.                                                                                                                  
12. We piątek 27 grudnia rozpoczynamy kolędę. W tym 

tygodniu po Kolędzie odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                   

- w piątek 27.12. – Obręb od godz. 9.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- w sobotę  28.12. - Czachówek, ul. Główna od nr. 1 do ul. 

Kościelnej i Wąska, ul. Słoneczna, Sosnowa, Malinowa i 

Szkolna od godz. 9.30     

W następnym tygodniu: 

-  w poniedziałek 30.12. - Grobice  od godz. 9.30                                                                                                 

- we wtorek 31.12. Czaplinek ul. Wspólna i Szkolna, ul. 

Spacerowa, Słoneczna, od godz. 9.30,  

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

- w piątek  3.01. Czaplinek, ul. Sadowa i Ogrodowa od 

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

14.00   

- w sobotę 4.01. - Czachówek, ul.  Główna od 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. Przypo       

minam nr tel. kom. na plebanię: 884062057.                     

13. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na wypoczynek 

zimowy dla seniorów i rodzin z dziećmi (do 3 lat gratis) 

od 23 lutego do 28 lutego w Zawoi przy granicy ze 

Słowacją w Beskidzie Żywieckim. Koszt 620,- zł. 

Szczegóły  programu na stronie internetowej parafii.   
14. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej -  sobikow.parafia.info.pl  zamieszczone są 

wszystkie informacje o wyjazdach w 2020 r.                                                           

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

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

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

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne”. 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
O Boski Mistrzu, to tylko dzieło Twoje w duszy 

mojej. Ty, o Panie, nie boisz się duszy 

postawić nad brzegiem strasznej przepaści, 

gdzie ona się trwoży i lęka i znowu przywołuje 

ją do siebie. Oto są Twoje niepojęte tajemnice. 

(Dz 110)



Intencje Mszalne 15 XII 2019 – 22 XII 2019 
 

 

 

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 

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

Skwarków  i Krawczyków                                                                                                         

18.00  Msza św. gregoriańska 28 - dantis                                                                                        

Poniedziałek 16.12.                                                                                                               

10.00  + Jana i Stefanii Fryc, Jana (w 34 rocz. śm.), 

Józefa i Gabrieli Flakiewiczów, Zofii i Piotra Koziatek i 

zm. dziadków                                                                                 

16.30.00  Msza św. gregoriańska 29 - dantis                             

18.00 + Anieli i Franciszka Orłowskich, Stanisławy i 

Stanisława Nadolnych                                                               

19.30 (Czachówek)    Int. wolna                                           

Wtorek, 17.12.                                                                         

10.00  Za parafian                                                                     

16.30 Msza św. gregoriańska 30- dantis                             

18.00 + Józefa, Tadeusza i Joanny Anisiewicz, 

Weroniki i Jerzego Szuleckich, Marianny i Władysława 

Adamek                                                                                               

19.30 (Czachówek)    Int. wolna                                           

Środa 18.12. 

18.00  O zbawienie Dusz Czyśćcowych                              

Czwartek, 19.12. 

7.00 Int. wolna        

Piątek, 20.12.  

18.00  + Tadeusza Łuczaka w 30 dni po śmierci                                

19.00 (Czachówek)    Int. wolna                                                          

Sobota, 21.12.  

7.00  int. wolna                                                                     

18.00 Int. wolna                                                                               

Niedziela,  22.12.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Józefa, Wacława i Józefy 

Aniszewskich, Genowefy i Stanisława Wysockich 

10.00 + Józefa Tywonka w 37 rocz. śm., Łukasza i 

Bronisławy Tywonek i zm. z rodz. Tywonków i 

Dąbrowskich 

10.00  + Karoliny (w 2 rocz. śm.) i Tadeusza Płaczków                                                                                     

12.00  + Stanisławy, Kazimierza, Anieli i Stanisława 

Gozdalik, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa                                                                            

12.00 + Jana Zygmunta w 3 rocz. śm., Leokadii 

Zygmunt (im.)                                                                                        

 

Tweet od Papieża 

„Prawdziwy kult Boga wiedzie 

zawsze przez miłość bliźniego.” 
/Franciszek/ 

  

13.15  + Dariusza Seremaka (im), Józefa i Marianny Urbanowiczów, 

Józefa i Stanisławy Seremak, Aliny Płaska 

13.15 + Bogdana Makowskiego w 1 rocz. śmierci                             

Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych                                           

Intencje spisano .13.12.2019 r.                                                             

 

Refleksja na  

Trzecią Niedzielę Adwentu 
Nie powinno nas dziwić, że Jan 
Chrzciciel miał chwile zwątpienia 

przebywając w więzieniu. Trudna sytuacja 
życiowa, czy jakieś duże cierpienie, w każdym 
normalnym człowieku powodują wątpliwość: 
Czy istnieje Bóg? Czy Bogiem jest Jezus, w 
którego dotąd wierzyłem? Jak widzimy na 
przykładzie Jana Chrzciciela, Pan Jezus nie 
dziwi się takim wątpliwościom i nie zganił Jana 
za niedowiarstwo. Po prostu polecił jego 
uczniom więcej o sobie opowiedzieć Janowi. 
To jest ważna wskazówka dla nas: kiedy 
pojawiają się w nas wątpliwości dotyczące 
naszej wiary i relacji z Bogiem, kiedy coś nam 
"nie gra" i przez to przestajemy Boga rozumieć, 
powinniśmy po prostu więcej dowiedzieć się o 
Nim. Nie obrażać się na Niego, nie myśleć też 
źle o sobie, tylko lepiej Boga poznać. Aby lepiej 
Go rozumieć i przez to mieć mniej wątpliwości, 
trzeba lepiej Boga poznać. Nie żałujmy więc 
czasu na poznawanie Boga. /Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jan Chrzciciel też wątpił w Jezusa w celi więzienia, 
bo w chwilach ciężkich, chorobie czy śmierci cienia, 

niejeden ma wątpliwości, to widać po minie, 
«…błogosławiony ten, kto nie zwątpi 

we Mnie» 
mówi Chrystus i daje wiarę, siły, obdarza łaskami, 

tylko zaufaj Bogu, nawet gdyś przytłoczony 
problemami. 

                                          Kazimierz 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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