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Trzecia Niedziela Adwentu - Gaudete
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11 (Ogromnie się weselę w Panu)
Psalm responsoryjny: Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, 10b) (Raduj się,
duszo, w Bogu, Zbawcy moim)
Drugie czytanie: 1 Tes 5, 16-24 (Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana)
Ewangelia: J 1, 6-8. 19-28 (Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie)

„GAUDETE” - NIEDZIELA RADOŚCI
III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest
Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości.
Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową”
gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan
sprawuje liturgię w szatach koloru różowego.
Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście:
„Gaudete in Domino semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”.
Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego
przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi.
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych.
Jako barwa fiolet powstał ze zmieszania błękitu i czerwieni, które
odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne; fiolet oznacza
walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i
czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa
zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest właśnie
III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete”. Obowiązuje wtedy
różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a
tym samym bliskość Bożego Narodzenia.
Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete” wyrosła w czasach, gdy
Adwent miał typowo postny charakter. Wtedy akcentowano w ten
sposób przerwę w poście, był to jedyny radosny akcent Adwentu.
Teraz, gdy Adwent nie jest już obchodzony jako czas pokutny barwa
różowa ukazuje kulminacyjny punkt tego okresu, a tym samym stając
się znakiem bliskiej już radości z narodzenia Chrystusa.
/Ze strony Parafii Wniebowzięcia NMP w Przecławiu wybrał - KD/
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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

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu
Caritas przy parafii Świętego Stanisława Biskupa
Męczennika w Sobikowie za rok 2019/20.
To już po raz czwarty w imieniu PZC przedstawiam Państwu to, co udało się nam
zrealizować w kolejnym roku swojej działalności. Ten rok przez pojawienie się
koronawirusa był wyjątkowy! Nam też uniemożliwił podejmowanie działań według
opracowanego cyklu rocznego.
Od grudnia 2019r. do końca lutego 2020r. wszystkie nasze stałe przedsięwzięcia,
realizowaliśmy zgodnie z naszym harmonogramem i bieżącymi wydarzeniami.
A oto przedstawione w punktach, konkretne nasze działania i przedsięwzięcia:
-„Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem”- Mikołaj wraz z Elfami wwieźli na specjalnie
przygotowanym wózku -154 szt. paczek, które rozdały dzieciom,]
-„Paczki świąteczne dla potrzebujących”- z darów ofiarowanych przez darczyńców
przygotowaliśmy 24 paczki dla podopiecznych.
-„Serduszko dla Rodziny”- przekazanie 11szt. przygotowanych paczek dla wybranej
rodziny.
- „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”- tradycyjnie rozprowadziliśmy wszystkie
zakupione świece wigilijne.
- „Wigilię” dla samotnych, chorych i potrzebujących wsparcia”- przygotowaliśmy wspólnie
z Kołem Przyjaciół Radia Maryja
- „Dofinansowaliśmy rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej.
- „Węgiel dla potrzebujących rodzin, osób samotnych, chorych”- 2-tony.
- „Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca”- „ Czekolady z serduszkiem.”
- „Dzień Chorego”-po mszy św. przygotowaliśmy słodki poczęstunek, a dla chorych
odwiedzanych w domach „Bombkę z niespodzianką.”
- „Pomoc finansowa - osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych i
materialnych dofinansowaliśmy badania diagnostyczne i zakup leków dla chorych.
- „Rodzina- Rodzinie” (Caritas Polska) - od trzech lat wspieramy finansowo wybraną
rodzinę syryjską wpłacając na konto sumę 510,00 zł.
- „Obiad dla dziecka”- sfinansowaliśmy obiady dla dziecka znajdującego się w trudnej
sytuacji życiowe.
- „Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującemu”- pośredniczyliśmy w przekazaniu ubrań,
mebli, sprzętu AGD itd., będących w dobrym stanie. Pomagamy w ich przewożeniu.
Wszystko to co udało się nam zrealizować w tym trudnym czasie 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

Rodzice i dzieci dziękują sołtysom wsi Sobików, Cendrowice i Czachówek
za zorganizowanie 6 grudnia atrakcyjnego „pociągu” rozwożącego w
ramach obchodów Św. Mikołaja upominki dla dzieci.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
2. W dobie pandemii i rozchwiania
emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy do
Adoracji Najświętszego Sakramentu dziś w godz.
15:00 do 18:00 w Sobikowie. Oprócz Koronki do
Bożego Miłosierdzia, chwila ciszy na rozmowę z
Panem Jezusem.
3. W środę odbyło się zebranie Rady Parafialnej
dotyczące formy tegorocznej kolędy. Ze względu
na ograniczenia pandemiczne członkowie Rady
zarekomendowali odprawianie w kościele Mszy
św. w intencji rodzin zamieszkujących konkretne
wioski i ulice oraz wizytę duszpasterską do rodzin,
które wyraźnie zadeklarują chęć przyjęcia księdza
i wspólnej modlitwy w domu. Prosimy sołtysów
lub inne osoby tradycyjnie zajmujące się
organizacją kolędy o pomoc w jej
przeprowadzeniu. Bezpośrednio po świętach
możemy odwiedzić mieszkańców:
28.12. – Obręb; 29.12. – Budy Sułkowskie,
Julianów; 30.12. – Bronisławów, bez ul.
Granicznej, 31.12. – Karolina, Krzymów, 2.01. –
Czachówek, do ul. Kościelnej, 4.01. – Czaplin,
5.01.- Wincentów; 7.01. – Aleksandrów,
Buczynów; 8.01. – Czaplinek; 9.01.- Czachówek,
od ul Kościelnej do końca, Bronisławów, ul
Graniczna. Msze św. kolędowe w intencji
mieszkańców odprawimy w sobotę 2.01. oraz
9.01. o godz. 18.00.
4. 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.
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. W okresie przedświątecznym nasi ministranci
rozprowadzać będą ręcznie wykonane świece,
ozdoby choinkowe i stroiki bożonarodzeniowe.
Dochód z ich sprzedaży zasili fundusz
ministrancki.
7. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym ołtarzu
wystawiony jest kosz, gdzie możemy składać
trwałe produkty żywnościowe do paczek
świątecznych przygotowywanych przez nasz

Parafialny Zespół Catritas dla potrzebujących z
naszej parafii.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 Msza św. i
spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących
się do I Komunii św. ze szkoły w Dobieszu. Dzieci
otrzymają Różańce.
9. Zgodnie z zaleceniem Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym
tygodniu zostały na cmentarzu w alei lip
dosadzone 4 drzewa. Dziękuję ofiarodawcom
drzewek i ekipie pana Ryszarda za ich posadzenie.
10. Ze względu na okres pandemii nie planujemy
rekolekcji adwentowych w kościele. Prosimy o
uczestniczenie w nich w sposób zdalny. W
Adwencie spowiadać będziemy każdego dnia
podczas Mszy św. wieczornych. Zapraszamy.
11. 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 druga. Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
12. Przy kapliczce przy kanale w Czachówku
została zainstalowana bezprzewodowa kamera do
całodobowego monitoringu otoczenia kapliczki.
Dziękujemy za jej zainstalowanie: pani Izabeli
Banasiak-Matusik - sołtys Czachówka i panom
Krzysztofowi Gugale i Kazimierzowi Duszy.
13. KPRM 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.
14. 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.

Z Dzienniczka św. s. Faustyny
Adwent ten przeżywać będę według wskazań
Matki Bożej - przez cichość i pokorę. Nigdy nie
mówić o własnych przeżyciach. W cierpieniach
szukać ulgi w modlitwie, w najdrobniejszych
wątpliwościach
szukać
rady
tylko
u
spowiednika. Mieć zawsze serce otwarte na
przyjmowanie cierpień innych, a swoje
cierpienia topić w Sercu Bożym, aby na
zewnątrz nie były dostrzeżone, o ile możności.
/Dz. 792/

Intencje Mszalne 13 XII 2020 – 20 XII 2020
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
Spotkanie dla dzieci i rodziców I – Komunijnych ze
szkoły w Czachówku i Czaplinku.
18.00 Marianny Fiejki
Poniedziałek 14.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 23)
Wtorek, 15.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 24)
Środa, 16.12.
17.00 + Stanisława, Henryka, Romana i Andrzeja
Zauskich, Joanny i Michała Piekarniaków.
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 25).
18.00 O zbawienie dla Dusz Czyśćcowych.
Czwartek, 17.12.
7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 26).
Piątek, 18.12.
17.00 + Barbary Anisiewicz w 30 dni po śmierci
17.30 + Jana Sobieckiego w 30 dni po śmierci.
18.00 + Jerzego Andziaka (greg. 27).
19.00 (Czachówek) + Czesławy i Zbigniewa
Hulanickich i zm. z rodz. Hulanickich i Wolanin.
Sobota, 19.12.
7.00 int. wolna
17.00 + Anny Karoliny Trzoch w 30 dni po śmierci
17.30 + Jerzego Andziaka (greg. 28)
18.00. + Dariusza Seremaka (im.), Józefa i Marianny
Urbanowiczów, Józefa i Stanisławy Seremak, Aliny
Płaska
Niedziela, 20.12.
8.30 (Czachówek) + Józefa i Czesławy, Haliny i
Stanisława.
8.30 (Czachówek) + z rodz. Kowalskich
10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków,
Stanisława i Heleny Łuczaków, Anieli i Piotra Gazdów
10.00 + Wiesława Oliszewskiego w 3 rocz. śm.,
Przemysława Kucharskiego
12.00 + Józefa Tywonka.
12.00 + Bogusławy Kozyra (im.)
13.15 + Jerzego Andziaka (greg. 29).

Tweet od Papieża
«Powtarzajmy często typowe wezwanie
Adwentu: Przyjdź, Panie Jezu» : przed
spotkaniami, nauką, pracą i decyzjami
do podjęcia, w ważnych chwilach oraz w
momentach próby: Przyjdź Panie Jezu..”
Franciszek
13.15 + Karoliny Płaczek w 3 rocz. śm. i Tadeusza Płaczka
Spotkanie dla dzieci i rodziców I – Komunijnych ze szkoły w
Dobieszu.
Intencje spisano .10.12..2020 r.

Refleksja na
Trzecią Niedzielę Adwentu
Nie dało się Jana Chrzciciela nijak
zaszufladkować. A tak to lubimy: wkładać ludzi w
ramki, które mamy gotowe w głowach. Po co to
robimy? Może daje nam to poczucie panowania
nad
rzeczywistością.
A
tymczasem
nad
rzeczywistością nie da się zapanować, bo ona
ciągle niesie ze sobą coś nowego, co nas
przerasta. Jedyne wyjście, to ciągle wzrastać, by
doróść do zmieniającej się rzeczywistości. Bóg
ciągle objawia nam się inaczej, z innej, nowej
strony. Po to, byśmy wzrastali. Bóg jest zawsze
Ewangelią, czyli Dobrą NOWINĄ. Kto chce znaleźć
Boga, musi szukać tego, czego nie zna, tego, co
nie ma jeszcze w jego głowie swojej szufladki”.
/Deon - Mieczysłąw Łusiak SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Zwróć uwagę na skromność
Jana Chrzciciela,
gdy stojąc nad Jordanem obok Zbawiciela
mówi, do grupy kapłanów i lewitów,
która słuchała,

«…ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka
u Jego sandała».
A mówił o Jezusie i prawdziwym Mesjaszu,
a dzisiaj do nihilistów, bluźnierców, Judaszów.
Kazimierz
Do użytku wewnętrznego

Redakcja: Kazimierz Dusza

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Zagadnienia “braku czasu” nie rozwiąże się przez
pośpiech, lecz przez spokój.
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