Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 40 (290) rok VII
Parafia
06.12.2020 r.
Druga Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 (Przygotujcie drogę dla Pana)
Psalm responsoryjny: Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8) (Okaż swą łaskę
i daj nam zbawienie)
Drugie czytanie: 2 P 3, 8-14 (Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi)
Ewangelia: Mk 1, 1-8 (Prostujcie ścieżki dla Pana)

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Św. Mikołaj urodził się około roku 270 w Licji, w miejscowości
Patras. Był wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej
wiary, gorliwie wypełniającym powinności wobec Boga. Rodzice
osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas
zarazy,
zostawiając
synowi pokaźny
majątek.
Mikołaj
mógł więc do
końca swoich dni
wieść dostatnie,
beztroskie
życie.
Wrażliwy
na
ludzką biedę, chciał
dzielić
się
bogactwem z osobami
cierpiącymi
niedostatek.
Po pielgrzymce do
Ziemi
Świętej
dołączył
do
zakonników
w
Patras.
Wkrótce
wewnętrzny głos
nakazał mu wrócić
między
ludzi.
Opuścił klasztor i swe
rodzinne strony,
by trafić do dużego
miasta licyjskiego
- Myry. W Myrze, po
interwencji
samego Boga, został
wyświęcony
na
biskupa. Nie wiemy
dokładnie, kiedy
zmarł: zgon nastąpił
między 345 a 352
r. Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i miesiąc tego
zdarzenia - szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego
ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie. Mikołaj został
uroczyście pochowany w Myrze. W 1087 r. gdy Turcy opanowali
miasto, zdołano wywieźć Jego relikwie do włoskiego miasta Bari,
które jest do dzisiaj światowym ośrodkiem kultu Świętego Mikołaja.
/ C.d. na następnej stronie/
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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

Św. Mikołaj jest znany na całym świecie. Mieszkając przez 3 lata w Belgii, poznałam
zwyczaje nie tylko belgijskie, ale i amerykańskie. W Belgii 6 grudnia jest dniem
bardzo wyjątkowym. W większych sklepach
przygotowuje się na ten dzień specjalne miejsca, w
których będzie przebywał Święty Mikołaj. Przez cały
dzień można podejść, oczywiście po odstaniu w
kolejce i zrobić sobie zdjęcie (fotografia obok). Dzieci
otrzymują skromne prezenty; słodycze lub kredki. W
Belgii kładą nacisk na pokazywanie Mikołaja jako
biskupa, więc ubiór jest taki jaki powinien być (na
zdjęciu poniżej). Od amerykańskiej nauczycielki w
International School dowiedziałam się, że Santa
Claus, który przychodzi do dzieci i zostawia prezenty
pod choinką, to nie jest ten sam święty Mkołaj. Santa
Claus to jest Święty Klaudiusz, żyjący ok. VII w. i jest
patronem sprzedających pierniki i zabawki. I tak, 6
grudnia Amerykanie i Belgowie obchodzą Santa
Nicolas, a 25 grudnia dostają prezenty od Santa Claus. Najbardziej zdziwiło mnie
to, że w Belgii kupuje się choinki przed 6 grudnia. Po tym terminie bardzo ciężko
jest już kupić drzewko. Choinkę ubiera się dla Św. Mikołaja i rozbiera się tuż po
Świętach Bożego Narodzenia, niektórzy trzymają najwyżej do 6 stycznia. Było to dla
mnie przykre, bo przyzwyczajona
jestem do naszej tradycji i okres
świąteczny był w moim odczuciu
bardzo skrócony. Belgowie i
Anglicy też mają swoje ulubione
kolędy. Są równie piękne i
chwytające za serce jak „nasze”
polskie.
Często spotykałam się z prośbą o
zagranie polskich kolęd, nawet
koleżanki Turczynki o to prosiły i
choć nie znały ani słowa po polsku,
bardzo dobrze i ze wzruszeniem
słuchały naszych kolęd. Ja również bardzo polubiłam niektóre angielskie kolędy np.
moją ulubioną jest „Luli luli my Little Tiny Child.”(Lulaj moja malutka Dziecino)
przypominająca tekstem naszą „Lulajże Jezuniu” i z równie wzruszającą melodią.
Polecam wszystkim do posłuchania tej kolędy.
/Foto
i oprac. Agnieszka Salamon/

Z Dzienniczka św. s. Faustyny

W czasie Adwentu obudziła się w duszy mojej tak wielka tęsknota za Bogiem. Duch mój
rwał się do Boga całą swą mocą, jaką ma w swoim jestestwie. W tym czasie Pan udzielił mi
wiele światła poznania Jego przymiotów.. /Dz. /180/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. 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 malowania kościoła.
2. W II niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Po raz XX modlimy się za wiernych
tworzących Kościół katolicki na Wschodzie. Tego
dnia po Mszach św. prowadzona jest także zbiórka
do puszek na ten cel.
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, przyborów
szkolnych, ofiar pieniężnych itp. na ten cel.
4. We wtorek obchodzimy Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Dzień patronalny młodzieży żeńskiej. Zapraszamy
na Msze św. o godz. 10.00 i 18.00. Tego dnia nie
będzie Mszy św. Roratnej o godz. 7.00.
5. W środę 9 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy
członków Rady Parafialnej na zebranie. Omówimy
stan przygotowań do Bożego Narodzenia i formę
tegorocznej Kolędy.
6. W tym tygodniu zapraszamy młodzież
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania
Rok II, na spotkania formacyjne z ks. Piotrem: w
piątek 11 grudnia godz. 17.00 grupa I, o 19.00
grupa II.
7. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatki na
stół wigilijny. Zostały one poświęcone 15
listopada na Mszy św. o godz. 12.00. Prosimy o
życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej parafii
opłatki roznosi tylko on. Przestrzegamy przed
oszustami. zapraszamy na Msze św. roratne
odprawiane w Sobikowie w poniedziałek,
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.
9. W okresie przedświątecznym nasi ministranci
rozprowadzać będą ręcznie wykonane świece,
ozdoby choinkowe i stroiki bożonarodzeniowe.
Dochód ze sprzedaży zasili fundusz ministrancki.
10. 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.
11. W przyszłą niedziele 13 grudnia o godz. 13.15
Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. ze szkoły
w Czachówku i Czaplinku. Dzieci otrzymają
Różańce. O godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie
dla Kandydatów do Bierzmowania.
12. W dobie pandemii i rozchwiania
emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy do
Adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę
13 grudnia w godz. 15:00 do 18:00 w Sobikowie.
Oprócz Koronki do Bożego Miłosierdzia, chwila
ciszy na rozmowę z Panem Jezusem. Proszę
wpisywać się na listę z podaniem godzin adoracji
w zakrystii w Sobikowie, u Pana Artura w
Czachówku lub telefonicznie u Pani Bogumiły
Dusza (tel. 664 743 764).
13. Ze względu na okres pandemii nie planujemy
rekolekcji adwentowych w kościele. Prosimy o
uczestniczenie w nich w sposób zdalny. Linki do
nich podamy w późniejszym terminie. W
Adwencie spowiadać będziemy każdego dnia
podczas Mszy św. wieczornych. Zapraszamy.
14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Paweł Jan Szczerbiński, kawaler z par. MNP
Królowej Pokoju w Baniosze i Edyta
Dymitrowska, panna z Czarnego Lasu w par.
tutejszej – zapowiedź pierwsza. Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
15 . KPRM rozprowadza i zaprasza do nabycia
najnowszej książeczki ks. dr. Michała
Dłutowskiego „Króluj nam Chryste”. Jest to
dalsza część rozważań Różańca Św. i Drogi
Krzyżowej napisanych z perspektywy królewskiej
godności Jezusa Chrystusa. .Cena 10,- Ilość
książek ograniczona.
16. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii jest do odbioru
grudniowy numer miesięcznika „Różaniec”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny
.

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Naszą mocą jest modlitwa. Gdybyśmy osłabli w
modlitwie, nie moglibyśmy ręczyć za jutro, ale gdy
się modlimy, możemy być spokojni

Intencje Mszalne 06 XII 2020 – 13 XII 2020
Niedziela, 06.12.
8.30 (Czachówek) + Henryka Anisiewicza
8.30 (Czachówek) + Marianny i Stanisława Mrozików,
Anny i Karola Chmielewskich
10.00 + Heleny Makulskiej w 12 rocz. śm., Stefana,
Jana i Mariana Makulskich, Marianny Zwolińskiej,
Marianny Klimek
10.00 + Barbary Ostrowskiej i Jadwigi Oktaba
12.00 + Wiesława Kopyta (im.), Anny i Jana Wrotków
12.00 + Jerzego Andziaka (greg. 15)
13.15 + Ewy Osieckiej
13.15 + Józefa Szweda w 16 r. śm., Alicji Szwed,
Marianny i Stanisława Szymańskich
Poniedziałek 7.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 16)
Wtorek, 8.12.
10.00 O bł. Boże dla S. Nikodemy z okazji I ślubów
zakonnych w Zgromadzeniu Misjonarek Miłości m.
Teresy z Kalkuty
18.00 + Jerzego Andziaka (greg. 17)
Środa, 9.12.
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 18)
18.00 + Stanisława Rosłona w 10 r. śm., Krystyny
Rosłon
Czwartek, 10.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 19)
Piątek, 11.12.
18.00 + Jerzego Andziaka (greg. 20)
19.00 (Czachówek) int. wolna
Sobota, 12.12.
7.00 int. wolna
17.00 + Mariana Chmielewskiego w 30 dni po śmierci
17.30 + Ryszarda Wrochny w 30 dni po śmierci
18.00. + Jerzego Andziaka (greg. 21)
Niedziela, 13.12.
8.30 (Czachówek)+ Marianny, Józefa i Pawła
Wiśniewskich
8.30 (Czachówek) + Barbary Oneksiak
10.00 + Bogusława (w 28 rocz. śm.), Radosława (w 25
rocz. śm.) i Marianny Buraczyńskich
10.00 + Marka Golika w 12 rocz. śm., Krystyny i
Zygmunta Golik
12.00 + Stanisławy ( w 10 rocz. śm.), Kazimierza,
Katarzyny i Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i
Zdzisława Bursa
12.00 + Sabiny Fabisiak
13.15 + Jerzego Andziaka (greg. 22)
13.15 + Krystyny Skwarek w 7 rocz. śm. i zm. z rodz.
Skwarków i Krawczyków
18.00 + Marianny Fiejki

Tweet od Papieża
„Kiedy się modlimy, Bóg otwiera
nasze oczy, odnawia i przemienia
nasze serca, uzdrawia nasze rany
i udziela nam łaski, której
potrzebujemy..”
/Franciszek/

Refleksja na
Drugą Niedzielę Adwentu
Zamiana chrztu "Janowego" na
Chrystusowy chrzest "Duchem Świętym" to
przejście od ludzkich wysiłków, by się
zbawić, do działania Boga, który przychodzi
nas zbawić. Od przyjścia Chrystusa naszym
zbawieniem zajęty jest tylko Bóg. Nikt nie
musi już się martwić o swoje zbawienie. On
to "załatwi". Nie oznacza to jednak, że Bóg
zbawia nas bez naszego udziału. Do nas
należy przygotowanie Bogu drogi do
naszych serc” /Deon – Mieczysław Łusiak
SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
To Izajasz zapowiedział przyjście wysłańca Jana
Chrzciciela,
który miał przygotować drogę na przyjście Zbawiciela:

…Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego
ścieżki»,

I udzielał w Jordanie chrztu wszystkim, który zmywał ich
grzeszki.
Lecz Jan mówił wtedy, że « idzie za mną mocniejszy

ode mnie/…/

językiem prostym i ciętym,

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym».
Kazimierz
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