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                                   Czwarta  Niedziela Adwentu  

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16  (Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie) 

Psalm responsoryjny: Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a)  (Na wieki będę sławił łaski 

Pana) 

Drugie czytanie: Rz 16, 25-27  (Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona) 

Ewangelia: Łk 1, 26-38  (Maryja pocznie i porodzi Syna) 

 

Życzenia Na Boże Narodzenie 
  

Czcigodny ks. Prałacie 
Szanowny Panie Kazimierzu 

Drodzy Parafianie i Czytelnicy 
"Wieści Parafialnych 

 

Narodziny Chrystusa w Betlejem to dar Bożej Miłości. 
Syn Boży stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. 
Przeżywając na nowo Tajemnicę Bożego Narodzenia, 
życzę  odkrywania Tego, co naprawdę wartościowe i 

ważne 
Niech w tym trudnym obecnie czasie pandemii nie zabraknie pochylenia nad tajemnicą 

Miłości Boga do człowieka a  Jezus Chrystus niech Wam błogosławi i udziela potrzebnych 

łask.              
                                                                                      ks. Mariusz Białęcki, Brwinów, Narodzenie Pańskie 

2020   

Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. Niech Pan Jezus narodzi się na nowo w 

naszej miłości, dobroci i życzliwości do bliźnich, Szczęść Boże.          Ks Piotr Ganc.                                                                                                               

Uroczystość Narodzenia Pańskiego przypomina nam o miłości Bożej względem każdego 

z nas oraz o tym, kim jesteśmy. A jesteśmy przecież nie tylko stworzeniami Bożymi, ale 

dziećmi Bożymi, które Bóg uzdalnia łaską wiary. Dostaliśmy od naszego Ojca w niebie 

wielki dar – wiarę. Przywołując ten dar, składam całej naszej Wspólnocie Parafialnej 

najlepsze życzenia bożonarodzeniowe. Życzę Nam, abyśmy strzegli tego daru w 

naszych rodzinach, w naszej parafii, w naszych sercach. Abyśmy opiekowali się tym 

darem ,otaczając go wzajemną miłością i odpowiedzialnością. Abyśmy używali tego 

daru, utwierdzając jedni drugich w nadziei. Niech wiara, którą Bóg wlewa w nasze 

serca, a którą my szanujemy i otaczamy troską, będzie dla nas źródłem radości pomimo 

różnych przeciwności wewnętrznych i zewnętrznych, pomimo przeciwności czasu i 

zagrożeń. Dzielmy się tą radością z bliskimi, z przyjaciółmi, z bliźn imi w miejscach 

pracy i odpoczynku. Dzielmy tę radość z aniołami śpiewającymi nad stajenką wesołe 

Gloria. Nich Nowonarodzony Syn Boży błogosławi Nam wszystkim na czas Świąt i 

każdy dzień 2021 roku.                                                                           

                                                                                             Ks. Cezary Smuniewski 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
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@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 

info.pl 
 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Piotr Ganc 
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
http://www.sobikow.parafia/


ŻYCZENIA KSIĘDZA PROBOSZCZA                                                                                 

Na Boże Narodzenie składam naszym parafianom  

i ich gościom najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Świętowanie Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego 

zaowocuje Bożym pokojem, radością i miłością.  

Dobry Pan niech Was otoczy swą opieką, darzy zdrowiem i niezachwianą ufnością w to, że 

w tych trudnych czasach pandemii czuwa nad nami Jego Opatrzność. 

Życzę także błogosławionego Nowego Roku 2021.                         Wasz Proboszcz 
--------------------------------------------------- 

ŻYCZENIA NADESŁANE OD BYŁYCH KS. WIARIUSZY 
 

     Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę odkrycia, że największym darem dla nas na 

ten czas świętowania, jest sam Bóg w osobie Dziesiątka Jezus. W wielości spraw do 

załatwienia, lęku o własne zdrowie oraz pośród zmartwień dnia codziennego możemy 

przeoczyć czas na przygotowanie naszych serc na przyjście Jezusa Lekarza naszych dusz. 

Przychodzi On obecnie ofiarować nam przede wszystkim nadzieje i odwagę. Przyjmując 

Dzieciątko Jezus w Komunii Świętej, módlmy się, aby wzięło nas całkowicie w posiadanie i 

wypaliło ogniem miłości wszelki grzech oraz zwątpienie. 

 Pamiętajmy w te święta, że zgoda buduje a nie zgoda rujnuje. Obrońmy świętość tych 

najpiękniejszych dni i uważajmy aby przez naszą małość nie zepsuć relacji z Bogiem i 

bliskimi.  Z Maryją.                                                                  ks. dr Michał Dłutowski. 
--------------------------------------------------- 

Bóg się rodzi, bym nie bał się życia, bo On je wśród nas przeżył. Bóg się rodzi, bym nie bał 

się śmierci, bo On czeka po drugiej stronie. Tego życzy na Święta Narodzenia Pańskiego i 

każdy dzień.                                                                                 ks. Tomasz Wicherek 
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny           
+Wigilia Bożego Narodzenia „Dziś łączyłam się ściśle z Matką Bożą, 

przeżywałam Jej chwile wewnętrzne. Wieczorem przed łamaniem opłatkiem 

weszłam do kaplicy, aby się w duchu podzielić z osobami drogimi i prosiłam 

Matkę Bożą o łaski dla nich. Duch mój był cały pogrążony w Bogu. W czasie 

Pasterki ujrzałam małe Dzieciątko Jezus w Hostii, duch mój pogrążył się w Nim. 

Choć mała Dziecina, jednak majestat Jego przenikał moją duszę. Głęboko 

przeniknęła mnie ta tajemnica, to wielkie uniżenie się Boga, to niepojęte 

wyniszczenie Jego. Całe Święta żywe mi to było w duszy”. /Dz. 182/ 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, 

pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest 

wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię 

poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą.  
 



                                          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 Dobieszu. Dzieci 

otrzymają Różańce. 

2. We wtorek 22 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. 

3. W czwartek Wigilia. W tym roku Pasterka 

będzie odprawiona w Czachówku o godz. 22.00 a 

w Sobikowie tradycyjnie o 24.00. Ministranci 

proszeni są o przybycie do zakrystii przed Pasterką 

w Czachówku o godz. 21:30 w Sobikowie o 23.20. 

Taca zbierana na Pasterce przeznaczona jest na 

wsparcie Domu Samotnej Matki w Chyliczkach. 

4. W piątek i sobotę 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. 

5. W środę 9 grudnia 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 od godz. 9.00 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 

poniedziałek 28.12. i w sobotę 2.01. oraz 9.01. o 

godz. 18.00. Ofiary składane po kolędzie 

przeznaczone będą na dokończenie spłaty kosztów 

malowania kościoła i instalacji podziemnego 

zbiornika na gaz do ogrzewania kościoła. Można 

je składać bezpośrednio do kolędującego księdza 

albo na tacę podczas Mszy św. kolędowych. 

Koperty można opisać. 

6. Nasz organista p. Tomasz zakończył 

roznoszenie opłatków na stół wigilijny. Są one 

nadal dostępne w kościele. 

7. W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratne 

odprawiane w Sobikowie w poniedziałek, wtorek, 

czwartek o godz. 7.00, w środę o godz. 18.00. 

8 W okresie przedświątecznym nasi ministranci 

rozprowadzać będą ręcznie wykonane świece, 

ozdoby choinkowe i stroiki bożonarodzeniowe. 

Dochód z ich sprzedaży zasili fundusz 

ministrancki. 

9. 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. 

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. 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”. 

12. 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. 

13. Nadal zwracamy się z prośbą o indywidualne 

wpłaty na konto lub bezpośrednio do kancelarii na 

pokrycie kosztów malowania kościoła. Wszelkie 

wpłaty indywidualne są wpisywane do Księgi 

Darczyńców i mogą być odliczane od podatku. 

14.  Informujemy, że według aktualnych 

obostrzeń związanych z pandemią od dnia 7.11. 

obowiązuje współczynnik 15 m² powierzchni na 

jedną osobę w kościołach, co umożliwia 

uczestnictwo 27 osobom na każdej mszy świętej w 

kościele w Sobikowie. 

15. 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. 



Intencje Mszalne 20 XII 2020 – 27 XII 2020 
 

 

 

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) 

13.15  + Karoliny Płaczek w 3 rocz. śm. i Tadeusza 

Płaczka 

Spotkanie dla dzieci i rodziców I – Komunijnych ze 

szkoły w Dobieszu  

Poniedziałek 21.12  

7.00 + Jerzego Andziaka (greg. 30 

17.30 + Reginy Sobieckiej w 30 dni po śmierci 

18.00 + Franciszka Seweryna w 30 dni po śmierci 

Wtorek, 22.12. 

7.00 + Karola Łagody w 8 rocz. śm.  

Środa,  23.12.  

17.30 + Marianny Fiejki w 30 dni po śmierci 

18.00 + Zygmunta Lendziona 

Czwartek,  24.12. 

7.00 Int. wolna 

22.00 (Czachówek)  + Marzeny Kowalskiej 

24.00  Za Parafian  

Piątek, 25.12. 

8.30 (Czachówek)  + Marianny Wiśniewskiej  

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla rodziny Bulderów 

10.00 + Heleny Kamińskiej w 5 rocz. śm., Antoniego 

Kamińskiego i zm. z rodz. Kamińskich 

10.00 + Feliksa i Józefy Lankiewiczów 

12.00 + Józefa (w 35. rocz. śm.) i Marianny Molak, zm. 

z rodz. Hiltów i Molaków, Czesława Krawczyka 

13.15  + Władysławy i Zygmunta Samoraj, Wojciecha i 

Pawła Wiśniewskich 

13.15  + Krzysztofa Wąsika  

Sobota, 26.12.  

8.30 (Czachówek) + Anny Dzwonkowskiej, Ryszarda 

Szymańskiego 

8.30 (Czachówek) + Mieczysława Choińskiego 

10.00 + Antoniego Pieniążka w 17 rocz. śm., Krystyny 

Pieniążek 

10.00 + Reginy Sobieckiej – int. od rodziców męża 

wnuczki Ewy 

12.00 O bł. Boże dla Bożeny i Tadeusza Kruszyna z 

okazji 50 rocz. ślubu 

13.15  + Jakuba Tyborowskiego w 2 rocz. śm.  

Niedziela,  27.12.  

8.30 (Czachówek)  + Józefa, Wacława i Józefy  

 

Tweet od Papieża 

„W życiu moralnym i duchowym 

nawrócenie oznacza odwrócić się od 

zła ku dobru, od grzechu ku miłości 

Boga.” /Franciszek/ 
  

Anuszewskich, Genowefy i Stanisława Wysockich i zm. z 

rodz.Piechnatów 

10.00 + Antoniego i Marianny Choińskich i zm. z rodz. Choińskich i 

Brzezińskich 

10.00 + Jana Sobieckiego – int. od rodz. Flakiewiczów 

12.00 Int. wolna 

13.15 + Szczepana i Cecylii Miszkowskich i zm. z rodz. Miszkowskich                  

 

Refleksja na  

Czwartą Niedzielę Adwentu  
Najważniejsze w relacji z Panem Bogiem 
jest zaufanie. Jeśli powiemy "tak", z 

czasem przyjdą wyjaśnienia, wiedza i poznanie. 
Drogę poznaje się, gdy się nią idzie. Boga poznaje 
się, gdy się Mu zaufa i wejdzie w tajemnice, w które 
On sam prowadzi. Ponadto każde zaufanie sprawdza 
się poprzez próby. Wybór Boga, Jezusa nie jest 
wydarzeniem jednorazowym. Jest raczej faktem 
dynamicznym, który musi być nieustannie odnawiany. 
Nikt z nas nie wie do końca, co kryje się za 
ofiarowaniem siebie Bogu, za przyrzeczeniami chrztu 
św., przysięgą małżeńską, wyborem kapłaństwa, 
ślubami zakonnymi, czy innymi obietnicami. Nasze 
"tak", które wypowiadamy Jezusowi, kobiecie, 
mężczyźnie, przyjacielowi, jakiemuś trudnemu 
zadaniu, musi być potwierdzane dzień po dniu, przez 
całe życie"                          /Deon – Stanisłąw Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga…» 

A wcześniej bojaźń, zmieszanie 
u Maryi i trwoga 

ale gdy archanioł Gabriel wyjaśnił 
«Duch Święty zstąpi na Ciebie…» 
poczuła się jakby była już w niebie 

i odpowiedziała: fiat -« niech mi się stanie 
według słowa twego» 

nie rozumiejąc do końca słów jego. 
                                                      Kazimierz 

W następnych WP Wydarzenia paraf. I- IX. 2020  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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