
                    
            Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 42 (292) rok VII  

          27.12.2020 r.       

                                   Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa  

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3  (Obietnica potomstwa) 

Psalm responsoryjny Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a)  (Pan Bóg pamięta 

o swoim przymierzu) 

Drugie czytanie: Hbr 11, 8. 11-12. 17-19  (Wiara Abrahama, Sary i Izaaka) 

Ewangelia: Łk 2, 22-40  (Dziecię rosło, napełniając się mądrością) 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW 

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, narodzony w 

Betlejem Syn Boży niech napełnia pokojem, radością i nadzieją każdego i każdą z 

was, i wasze rodziny! Chwała Boża i pokój ludzi, w których ma upodobanie, niech 

zamieszkają w waszych sercach, w waszych domach i w waszej ojczyźnie. Z serca 

wam błogosławię!“ Watykan  23.12. 2020 r. 

WYDARZENIA PARAFIALNE W 2020 R. 

Styczeń – Luty – Marzec 

- 27.12.2019 – 09.02.2020 r. Kolęda duszpasterska pieniądze były przeznaczone na malowanie kościoła. 

- 10.01. Spotkanie Noworoczne Rady Duszpasterskiej i Zarządów PZ Caritas i Koła Przyjaciół RM.  

- 9.02 – 15.02. obóz narciarski dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu zorganizowany przez. ks. Mariusza 

- 11.02  Z okazji XVIII Światowego Dnia Chorych P.Z Caritas i Koło Przyjaciół RM. zorganizowali 

słodki poczęstunek  dla chorych 

- 11.02 Zmarł w wieku 67 lat ks. kan. Dariusz Kruszewski, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny w Rososzy. 

- od 23.02 – 28.02  Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wypoczynek zimowy w Zawoi dla 

seniorów i rodzin z dziećmi 

.-26 .02 Środa Popielcowa. Rozpoczął się Okres Wielkiego Postu. 

- 08.03. KPRM poinformowało, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem wyjazd do Rzymu i na 

Misterium Męki Pańskiej do Sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie został odwołany. 

- 22.03. KPRM poinformowało, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem wszystkie wyjazdy zostały 

odwołane lub zawieszone. 

- 29.03 Ks. proboszcz poinformował, że z uwagi na pandemię nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami 

naszej parafii. 

- 29.03 PZ Caritas z powodu pandemii zawiesił akcję przekazywania produktów spożywczych do paczek 

wielkanocnych. 

- 29.03-01.04 Z racji epidemii Archidiecezja Warszawska zorganizowała transmitowane na kanale You 

Tube rekolekcje wielkopostne prowadzone przez biskupa Michała Janochę. 

Kwiecień – Maj – Czerwiec 

- 01.04-29.04 Ks. proboszcz podał, dla KŻR intencję modlitewną na miesiąc kwiecień: O rychłe ustanie 

pandemii koronawirusa.   

 05.04.Ks. proboszcz poinf., że z powodu pandemii koronawirusa w tym roku Rezurekcji nie będzie.  

- 14.04. PZ Caritas i KP RM zorganiz. spotkanie wielkanocne dla samotnych i poczęstowała „bombką z 

niespodzianką”.  

- 09. 04. Rozpoczęcie Tridum Paschalnego  

- 19.04 Ks. Proboszcz poinformował, że z okazji Niedzieli Miłosierdzia dla rodzin naszej parafii rozdane 

zostaną w darze książeczki „Boże Miłosierdzie”. 

 

 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

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

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 

@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 
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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 

http://archwwa.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMzQ0IiwiOWRkOWVkZDJjZDBiMTY4MzA4NzAxMzgyN2VhZDg2ZjciLCI1MDI3NCIsImJkOGU1NWVkNWM2MSIsZmFsc2Vd
http://archwwa.pl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMzQ0IiwiOWRkOWVkZDJjZDBiMTY4MzA4NzAxMzgyN2VhZDg2ZjciLCI1MDI3NCIsImJkOGU1NWVkNWM2MSIsZmFsc2Vd
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


- 19.04.  Z uwagi na stan epidemiczny ulega zmianie termin Bierzmowania. I przesunięty został na14 września tego roku. Z tego 

samego powodu ulega również zmianie termin I Komunii Św. na 13.06.br.. 

- 26.04 – 02.05  przeżywaliśmy XII Tydzień Biblijny pod hasłem: Kto we mnie wierzy, będzie spożywać Chleb życia wiecznego 

- 26.04 Ks. proboszcz poinformował, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ilości wiernych mogących uczestniczyć w 

czynnościach liturgicznych w naszym kościele na powierzchni przekraczającej 405 m2 może brać w nich udział 27 osób 

- 29.04 obchodziliśmy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.  

- 01.05  uroczystość odpustowa o godz. 12:00 w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w Czachówku  

- 03.05. 05 Ks. proboszcz podał, że z uwagi na epidemię nie będzie w 2020 r.Nabożeństw Majowych w kaplicy w Czachówku.  

- 17.05 Ks. proboszcz poinformował, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ilości wiernych mogących uczestniczyć w 

czynnościach liturgicznych w naszym kościele na powierzchni przekraczającej 405 m2 może brać w nich udział 40 osób. 

- 18.05 Msza św. w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  

- 26 maj Parafialny Zespół Caritas z okazji “Dnia Matki”, przygotował dla mam „czekolady z serduszkiem” 

- 22.05. rozpoczęto Nowennę do Ducha św. przed Niedzielą Zesłania Ducha św.  

- 27.05 podpisano akt notarialny nabycia działki na cele kultu religijnego, przylegającej po lewej stronie do działki należącej do 

kaplicy w Czachówku. W ten sposób działka ta powiększyła się o kolejne 824 m2. 

- 31.05 Ks. Proboszcz. Włodzimierz Czerwiński przy licznej rzeszy ponad 100 wiernych poświęcił odremontowaną XIX-

wieczną kapliczkę przy ul. Sosnowej w Julianowie przy mostku na kanale w Czachówku. W dobie pandemii została ona 

poświęcona Matce Boskiej Bolesnej 

- 02.06 Z okazji “ Dnia Dziecka “, Parafialny Zespół Caritas przygotował symboliczne upominki.  

- 11.06 Boże Ciało. O godz. 10:00 z procesją do 4 ołtarzy wokół kościoła w Sobikowie i o godz. 12:00 po raz pierwszy w 

Czachówku z procesją do 4 ołtarzy na nowej działce przy kaplicy.  

- 13.06 - Obchodziliśmy w parafii przełożoną z powodu pandemii uroczystość I Komunii św.w dwóch grupach dla 10 dzieci 

- 17.06. Rady Duszpasterska podjęła decyzję, o zmianie opłaty pokładnego na .70,00  zł rocznie.   

- 25.06 Grupa młodzieży przyjęła o godz. 18.00 Sakrament Bierzmowania. Szafarzem sakramentu był JE Ks. Bp Michał Janocha  

- 26.06 Msza św. dziękczynna za miniony rok szkolny dla dzieci i młodzieży. 
- 26.06 Rozpoczęto montaż urządzeń monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia kościoła i plebanii. 

- 28.06 Redakcja „Wieści Parafialnych“ zaprosiła wszystkich chętnych, szczególnie uczniów, młodzież i nauczycieli do 

napisania 6-cio wersowego WEEKLY TWEETA nt. dowolnej Ewangelii usłyszanej w okresie wakacji. 

- 28.06 Informacja ks. Proboszcza o oddaniu projektu kolorystyki malowania kościoła do komisji artystycznej Kurii 

Metropolitalnej Warszawskiej  

Lipiec - Sierpień – Wrzesień 

- 11.07. Pielgrzymka Koła Przyjaciół RM do Częstochowy na spotkanie Rodzin Radia Maryja 

- 12.07. Zakończono montaż urządzeń monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego kościoła i plebanii. Zostały również 

zainstalowane na chórze mikrofony przewodowe i kabel transmisji danych do monitora. 

- 25-26.07. Św. Krzysztofa i poświęcenie pojazdów. Ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy przez Fundację MIVA” 

- 31.07. Został oddany do renowacji obraz św. Józefa, wpisany do rejestru zabytków. Renowację przeprowadzi pracownia 

konserwatorska Kannenberg z Torunia. 

 13-16.08 KPRM zorganizowało 4 dniową pielgrzymkę do Augustowa, Sejn, Wilna i Trok na Litwie oraz Studzienicznej z 

„Różańcem na wodzie” „Wodne dróżki Św. Jana Pawła II. 

- 20.08.Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie w sprawie o „obrazę uczuć religijnych poprzez zniszczenie 

kapliczki przy kanale rzeki Czarnej w Czachówku w celu publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej”. Podstawą 

umorzenia jest brak wykrycia sprawców. 

- 23.08 Decyzją Władzy Archidiecezjalnej odszedł po rocznej posłudze ks. wikary Tomasz Wicherek, do parafii św. Katarzyny 

w Warszawie.  

- 27.08-03.09. KPRM zorganizował wypoczynek letni dla seniorów i rodzin z dziećmi w Rowach  

- 27.08 Zmarł ks. prałat Tadeusz Wojdat, były wikariusz naszej parafii w latach 1967 – 1968. Miał 79 lat 

- 30.08 Powitanie nowego wikariusza ks. Piotra Ganca przychodzącego do nas z parafii BM Różąńcowej .w Piasecznie, 

- 01 09. Msza św. polowa w 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej przy kapliczce i Grobie Nieznanego Żołnierza w Czaplinie 

w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz o pokój w Polsce i na świecie,  

- 01.09 Msza św. w Sobikowie na rozpoczęcie roku szkolnego,  

- 03.09. Mszą św. dziękczynną  w intencji budowniczych i fundatorów kościoła, uczciliśmy 70 rocznicę konsekracji kościoła, 

- 04 września okolicznościowa msza św. w kaplicy w Czachówku poświęcona pomordowanym mieszkańcom Czachówka i 

Kiełbaski w Treblince. Mszę św. odprawiał ks. prał. Włodzimierz Czerwiński 

- 05.09 Kolejna grupa 12 dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej,  

-10.09 zakończenie prac malarsko-remontowe w kościele w Sobikowie prowadzonych prze firmę Sac-Rem, 

- 14 września Odpust Parafialny podwyższenia Krzyża św. z procesją, poprzedzone Nabożeństwem czterdziestogodzinnym. 

Mszę św. odprawił: ks. dr . Przeniesione bierzmowanie Mariusz Boguszewski 

-19.09. I Komunia święta dzieci ze szkoły Podstawowej z Dobiesza 

- 22.09 Podczas wszystkich Mszy św. odbyło się uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.  

- 25.09. Uroczyste obchody 150 rocznicy śmierci zasłużonego parafianina Felicjana Antoniego Kozłowskiego, wraz ze scenką 

ilustrującą życie śp. Felicjana przygotowaną przez dzieci ze szkoły w Cendrowicach. 

-26.09 – 27.09  wyjazd zorg.przez Koło PRM na rejs „Statkiem po trawie” oraz zwiedzanie Malborka Mazury cdn. /Oprac. K.D./ 



                                Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i 

Józefa. W sposób szczególny modlimy się również o 

świętość naszych rodzin. To 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”.                                                                                                                         

2. Dziękujemy p. Grzegorzowi Olczakowi za 

ofiarowanie choinek do kościoła i na plebanię. 

Panom Ignacemu Krawczykowi i Ryszardowi 

Rosłonowi z ekipą za przygotowaniu tegorocznej 

szopki. Dziękujemy p. Arturowi za przygotowanie 

kaplicy w Czachówku do Świąt Bożego Narodzenia.                                                                                                     

3. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas i 

wszystkim Sponsorom za ufundowanie, 

przygotowanie i rozwiezienie paczek świątecznych 

dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii. 

Dziękuje ofiarodawcom indywidualnym za włączenie 

się i wsparcie hojnymi darami naszej akcji. 

Dziękujemy właścicielom sklepów za umożliwienie 

zbiórki artykułów spożywczych darczyńcom i 

zebranie datków rzeczowych do paczek dla 

potrzebujących z naszej parafii: pp. Iwonie i Pawłowi 

Czupryńskim z Gabryelina, p. Bożenie Szot z 

Czachówka. Dziękujemy rodzinom i osobom 

anonimowym fundującym dary do paczek z 

„serduszkiem”. Bóg zapłać za Waszą wrażliwość, 

ofiarność i hojność.                                                                     

4. W czwartek zakończenie roku kalendarzowego. 

Zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo 

dziękczynne. Po nim Msza św.                                                                                                        

5. W piątek Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki – Dzień Pokoju. Porządek Mszy św. 

niedzielny ale bez Mszy św. dla dzieci o godz. 13.15 

natomiast z Mszą św. dodatkową o godz. 18.00 w 

kościele w Sobikowie. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy u progu nowego 2021 r.                                                                                                                       

6.  W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. Ze względu na Nowy Rok z Komunią św. 

do chorych pójdziemy w sobotę od godz. 9.30. 

Prosimy o zgłaszanie chorych do zakrystii lub 

kancelarii. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o 

Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach.                                                                                                                                                 

7. W tym tygodniu nie odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupie dla kandydatów do 

bierzmowania p. Maria Fiejka.                                                                                                                  

8. W przyszłą niedzielę 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 modlitewna na styczeń: o ustanie pandemii i 

pokój w świecie.                                                                                                                                 

Taca inwestycyjna przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów malowania kościoła.                                                     

9. 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 ( prosimy 

przyjechać po księdza na plebanię) 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 

odprawiamy wg porządku ogłoszonego w Intencjach 

mszalnych. 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.                                                                                                    

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia świąteczne numery 

tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny 

Z Dzienniczka s. Faustyny 

„Przyjęłam tę łaskę kuracji, ale jestem 
zupełnie zdana na wolę Bożą, niechaj 
Bóg zrobi ze mną, co Mu się podoba. 
Nie pragnę niczego, prócz spełnienia 
Jego świętej woli. Łączę się z Matką 
Bożą i opuszczam Nazaret, a idę do 
Betlejem, tam będę spędzać święta 
Bożego Narodzenia, wśród obcych, ale 
z Jezusem, Maryją i Józefem, bo taka 
jest wola Boża”. /Dz. 795/                                           



konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

Intencje Mszalne 27 XII 2020 – 03 I 2021 
 

Niedziela, 27.12                                                                                                         

8.30 (Czachówek)  + Józefa, Wacława i Józefy 

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 O bł. Boże i łaskę wiary dla całej rodziny, dla 

dzieci i wnuków                                                                              

12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny 

Kozłowskich                                                                                        

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

Miszkowskich                                                                                                                 

Poniedziałek 28.12.                                                                                                            

17.00 + Janiny Stańczyk w 30 dni po śmierci                                   

17.30 + Zofii Pierścińskiej w 30 dni po śmierci                                  

18.00 Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców Obrębu 

Środa,  30.12.                                                                                   

17.30 + Henryka Zielińskiego w 2 miesiące po śmierci 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy                 

Za parafian, Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców 

Bud Sułkowskich, Julianowa i Bronisławowa, bez ul. 

Granicznej                                                                                    

Czwartek,  31.12.                                                                  

16.00 Ślub: Edyta Dymitrowska – Paweł Szczerbiński 

17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku 

kalendarzowego                                                                          

18.00  + Romana, Andrzeja, Józefa i Genowefy 

Tywonków                                                                                 

Piątek, 1.01.                                                                          

8.30 (Czachówek)  O potrzebne dary i łaski dla 

wspólnoty gromadzącej się w kaplicy w Czachówku i 

duszpasterzy posługujących w naszej parafii                                    

10.00 Grzegorza Zysia w 1 rocz. śmierci                                             

12.00 int. wolna                                                                            

18.00  + Melanii i Tadeusza Lubańskich, Wincentego i 

Antoniny Opałków                                                                         

Sobota, 2.01.                                                                                    

7.10 Godzinki                                                                                                 

7.30 O zdrowie dla mamy i dziecka, o prawidłowy 

przebieg porodu                                                                                         

17.00 + Zofii Teresy Ignacak w 30 dni po śmierci                                 

17.30 + Wioletty Ewy Parol w 30 dni po śmierci                              

18.00 Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców 

Karoliny, Krzymowa i Czachówka, do ul. Kościelnej                             

Niedziela, 3.01                                                                                 

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Ireny i chwałę Nieba 

dla Janusza Siemińskich                                                          

10.00 + Genowefy Chajęckiej w 25 rocz. śm. (im.), 

Franciszka Chajęckiego, dziadków Chajęckich i                                                                         

 

Tweet od Papieża 

„Niech radosne oczekiwanie na 

przyjście Zbawiciela, który stał się 

człowiekiem, podobnym do nas, napełni 

nasze serca nadzieją i pokojem..” 

                                               /Franciszek/ 
  

Matuszewskich                                                                                                             

12.00 + Zofii Wlazło (w 3 rocz. śm.), Andrzeja Wlazło (w 31 rocz. 

śm.), Edmunda Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i Kacprzaków                                                                               

13.15 Int. wolna                                    Intencje spisano 23.12.2020                                                                                    

 

Refleksja na  

Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i 

Józefa 

Symeon "ujrzał zbawienie" w osobie małego 
Jezusa. Zbawiciel daje więc szansę powstania, ale w 
odpowiedzi na Jego przyjście możemy też zareagować 
sprzeciwem i definitywnym upadkiem. Rola Jezusa jest więc 
niezwykle trudna. Zbawia wszystkich, ale nie wszyscy to 
zbawienie przyjmują. Zbawienie, które przynosi Jezus jest 
skuteczne i stuprocentowe, ale mimo to może nie uchronić 
wielu od potępienia. Przykre? Owszem. Ale, niestety, 
prawdziwe, bo człowiek jest wolny. I zawsze taki będzie z 

woli Boga..  Mieczysław Łusiak /SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Zgodnie z prawem, pierworodnego syna 
poświęciła Panu w Jerozolimie Święta Rodzina. 

I tu zapowiedź boleści dla Maryi padła 
z ust Symeona 

«… a Twoją duszę miecz przeniknie … » 
usłyszała Ona. 

Lecz w Nazarecie Dziecię zaś rosło 
i nabierało mocy 

Tak jak to zapowiedzieli uczeni prorocy  
     Kazimierz 

Za tydzień w  WP Wydarzenia w IV kw. 2020 r..  
 

Zespół redakcyjny „Wieści Parafialnych” 

życzy wszystkim Czytelnikom 

Błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 2021. Niech będzie pełen 

miłości, nadziei, radości, a przede wszystkim normalności.                             

/Kazimierz Dusza/ 
 

Do użytku wewnętrznego  

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

