
                                    Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr39 (332) rok VIII  

                                 28.11.2021 r.       

                                        Pierwsza Niedziela Adwentu  

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Jr 33, 14-16  (Potomek Dawida będzie wymierzał 

sprawiedliwość) 

Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b)  (Do Ciebie, Panie, 

wznoszę moją duszę) 

Drugie czytanie: 1 Tes 3, 12 – 4, 2  (Utwierdzenie w świętości na przyjście 

Chrystusa) 

Ewangelia: Łk 21, 25-28. 34-36 (Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa) 

 

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY OSTROBRAMSKIEJ 

16 listopada –wspominaliśmy Matkę Bożą Ostrobramską. Z 
tego tytułu poświęcamy kilka słów Matce Miłosierdzia znanej w 
całym Kościele bardziej jako Matka Boża Ostrobramska i jej 
obrazowi. A dlaczego Ostra Brama? Wilno miało dziewięć bram 

miejskich. Wśród nich była Brama Miednicka (od drogi prowadzącej do Miednik), 
nazywana Ostrą, od nazwy południowego przedmieścia „Ostry Koniec” i stąd do 
dzisiaj nazwa ta jest znana na całym świecie jako Ostra Brama. Miejsce to wiąże 
się w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego nie tylko dzięki wizerunkowi 
Matki Miłosierdzia. Znany obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie 
przez Eugeniusza Kazimirowskiego i wystawiony publicznie właśnie w Ostrej 
Bramie w dniach 26-28 kwietnia1935 r. To tutaj św. Faustyna miała wizję triumfu 
Miłosierdzia Bożego. Nie znamy twórcy obrazu Panny Świętej. Matka Miłosierdzia 
nieodłącznie przedstawiana jest z półksiężycem - w dolnej części obrazu. 
Srebrzysty półksiężyc z wygrawerowanym napisem: „Dzięki Tobie składam, Matko 
Boska, za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj 
mnie w łasce” jest wotum z 1849 r. Nie każdy wie, że jest to jeden z nielicznych 
obrazów Matki Bożej z dwiema koronami (nałożonymi jedna na drugą). Korony są 
ze złoconego srebra: jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla 
Królowej Polski. 
Na bramie pierwotnie znajdował się napis w języku polskim: „Matko Miłosierdzia, 
pod Twoją obronę uciekamy się”, jednak w 1867 r., z polecenia Rosjan, 
zamieniono go na napis w języku łacińskim. Po odzyskaniu Wilna przez Polskę 
pierwotny napis przywrócono, jednak po 1946 r. ponownie go usunięto, zastępując 
łacińskim Warto dodać, że z obrazem i zawierzeniem Matce Ostrobramskiej 
związanych było wiele znakomitych Polaków. Marszałek Polski Józef Piłsudski był 
wielkim czcicielem Pani z Ostrej Bramy, a wizerunek Maryi Ostrobramskiej miał 
nad swoim łóżkiem i swoich dwóch córek: Jadwigi i Wandy. Zabrał też do trumny 
sygnet z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Stanisław Moniuszko również 
darzył osobistym kultem Matuchnę Wileńską i napisał.  /Ciąg dalszy na str. 2/ 
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Czachówku: 8.30 

* w kościele: 10.00, 
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Dni powszednie 
18.00 
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Nabożeństwa 
stałe: 

*Godzinki o NP NMP – 
I sobota miesiąca o 7.10 
*Nowenna do MBNP  - 

środa o 18.00 
*Nabożeństwo do Niep. 
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1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 
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aż cztery „litanie Ostrobramskie”. Kompozytor wziął też ślub z ukochaną Aleksandrą Mullerówną 
przed cudownym obrazem Matki Bożej. Adam Mickiewicz w podziękowaniu za uratowanie mu życia, 
dziękował w szczególny sposób Matce z Ostrej Bramy w Inwokacji w pierwszej księdze Pana 
Tadeusza, słowami: 

„Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, 
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę I zaraz mogłem pieszo 
do Twych świątyń progu Iść za wrócone życie podziękować Bogu)”.                          /Oprac. Kazimierz Dusza/ 

Rozpoczynamy  Adwent 

Mamy kolejny Adwent w naszym życiu. Jest to czas oczekiwania. Czekamy na Boże Narodzenie, dzieci 
czekają na prezenty, dorośli czekają na rodzinne spotkania. 
Kościół przypomina nam, że oczekujemy też na spotkanie z Panem. Nastąpi to przy powtórnym 
przyjściu i przy naszej śmierci. Obecny czas pandemii jest takim przypomnieniem, że w tym zagonieniu 
konsumpcyjnym, planowaniu zimowisk, wypoczynku zimowego jest niepewność czy nie wprowadzone 
zostaną jakieś obostrzenia, czy będziemy zdrowi? Może ten czas spotkania z Panem nastąpi 
niebawem? Kiedyś ludzie o tym wiedzieli, aby być gotowym na przyjście Pana (jak mówimy na 
Roratach). Dziś nieustanny zgiełk mediów, krzykliwe dekoracje w sklepach, zagłuszają tę wiedzę 
sprowadzając ten czas do zakupów przed spotkaniami rodzinnymi. Może ten Adwent będzie taką 
okazją aby sobie przypomnieć, że radosne spotkanie z Panem jest bliskie (do Bożego Narodzenia 
pozostały 4 niedziele) i trzeba być na nie przygotowanym.                                 /Oprac. Jan Hulanicki./ 

Jezus Chrystus Król Wszechświata  
/Dokończenie z nr 38 – 331 z 21.11.2021 r. / 

Jezus żył na ziemi dwa tysiące lat temu. Czy to znaczy, że już nie jest królem? Ja uważam, 
że jest i może być dzisiaj zarówno moim jak i Twoim królem. Jego nazywamy Władcą 
wszechświata, początkiem i końcem, alfą i omegą. Jemu przychodzimy oddawać chwałę do 
kościoła. Nazywając się osobą wierzącą staram się właśnie tak robić. Od każdego z nas 
zależy, czy pozwolimy Jezusowi królować w swoim życiu, czy zawierzymy Mu całe swoje 
życie? Jeśli brak nam wiary to możemy modlić się słowami Psalmu 93:  
1. Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan  przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził 
świat, że się nie zachwieje. 
2. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, <o Boże>. 
3. Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. 
4. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na 
wysokościach. 
5. Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po 
wszystkie dni, o Panie!  

Wszelkie starania o pokój, taki jaki daje świat nie zaś Chrystus, są z góry skazane na niepowodzenie, współczesne 
społeczeństwa żyją tak, jakby Bóg nie istniał, padają ofiarą– szatana, który za wszelką cenę próbuje zająć miejsce 
należne Chrystusowi. Przestrzegał przed tym papież Pius XI w słowach: „Bardzo wiele ludzi usunęło Jezusa 
Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i  życia prywatnego, rodzinnego i publicznego”  
Dziewięcioletnia dziewczynka z Fatimy, dziś już bł. Hiacynta przepowiadała: „Przyjdą mody, które będą bardzo 
obrażać Pana Jezusa” i dalej: „Wiele małżeństw jest złych, nie podobają się one Panu Jezusowi i nie są z Boga”. 
Kiedy każdego dnia powtarzamy słowa modlitwy Pańskiej, i prosimy: przyjdź królestwo Twoje… pamiętajmy, że 
modlimy się i prosimy o Jego panowanie nad nami tak w wieczności, jak i na tym świecie. Tylko Jego królestwo 
jest gwarancją prawdziwego pokoju i błogosławieństwa dla narodów i państw, w których ma On odbierać we 
wszystkich sprawach należną Jemu cześć i chwałę.   

/Oprac. Anna Bulder, foto: ks. Michał. Robocza wersja 2 m. figury  dzieła ks. Michała Dłutowskiego  - Jezus Chrystus Król Polski/. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski. Będzie on 

przeżywany pod hasłem: "Posłani w pokoju 

Chrystusa". Ofiary na tacę zbierane tego dnia 

przeznaczone są na utrzymanie Warszawskiego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego. W 

imieniu Księdza Rektora i kleryków składamy 

serdeczne Bóg zapłać.                                                                                       

2. Dziś 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”.  O godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas IV 

w ramach przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.                                                                                  

3. 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.                                                              

4. Od dziś 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.                                                                                                                                  

5. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie formacyjne 

w grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa 

formacyjna - p. Agnieszka Salamon w czwartek 2 

grudnia godz. 18.00, - p. Maria Fiejka, w piątek 3 

grudnia o godz.  17:00.                                                                      

6.  W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

Miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o 

godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 

spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. Roratna z 

nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. W I Sobotę 

miesiąca ze względu na Roraty nie będzie Mszy św. o 

Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach.                                                                                              

7. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatki na stół 

wigilijny. Zostały one poświęcone w niedzielę 21 

listopada. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W 

naszej parafii opłatki roznosi tylko on. Przestrzegamy 

przed oszustami.                                                                                                                                           

8. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą do 

właścicieli sklepów i firm o wsparcie tegorocznej akcji 

”Mikołaj” dla dzieci, która odbędzie się 5 grudnia po 

Mszach św. w Czachówku o godz. 8.30 i Sobikowie po 

13.15. Dary w postaci słodyczy, przyborów  

szkolnych, ofiary pieniężne itp. prosimy o dostarczenie 

do kancelarii parafialnej lub zakrystii.                                                                                                                                               

9. 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.                                              

10. Za tydzień, w II niedzielę Adwentu obchodzić 

będziemy Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Po raz XIX modlić się 

będziemy za wiernych tworzących Kościół katolicki na 

Wschodzie. Tego dnia po Mszach św. przeprowadzona 

będzie także zbiórka do puszek.                                                                                                          

11. 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 różańcowa na grudzień: O 

błogosławieństwo Nowonarodzonej Dzieciny dla naszych 

rodzin.  Taca inwestycyjna przeznaczona jest ponownie na 

pokrycie kosztów renowacji ołtarza św. Rodziny w kościele.                                                                

12. Od soboty 11 grudnia rozpoczniemy Rekolekcje 

Adwentowe. Poprowadzi je O. Sylwester Kopyt, paulin. 

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. W poniedziałek dzień spowiedzi. 

Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości. Spowiadać  

będą zaproszeni kapłani. Taca zbierana w poniedziałek i 

wtorek podczas Mszy św.  będzie wyrazem naszego 

podziękowania Ojcu Rekolekcjoniście. Msza św. z nauką dla 

kandydatów do Bierzmowania i młodzieży zostanie 

odprawiona 12 grudnia o godz. 18:00.  Już dziś prosimy o takie 

zorganizowanie sobie czasu, aby jak najliczniej wziąć udział w 

rekolekcjach.                                                                                                                                

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 

do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

odbioru jest również listopadowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Nadchodzi Adwent, pragnę 

przygotować swoje serce na 

przyjście Pana Jezusa przez 

cichość i skupienie ducha, łącząc 

się z Matką Najświętszą i naśladując 

wiernie Jej cnotę cichości, przez 

którą znalazła upodobanie w oczach 

Boga samego. Ufam, że przy Jej 

boku wytrwam w tym 

postanowieniu../Dz. 1398/ 



Intencje Mszalne 28.XI 2021 – 05.XII 2021 
 

 

 

Niedziela, 28.11.im.Berta,Zdzisław, Lesław, Grzegorz 

8.30 (Czachówek)  + Zbigniewa Gajownika w 5 rocz. śm.                  

8.30 (Czachówek)   Dziękczynna, z prośbą o dalszą opiekę i 

potrzebne łaski dla syna Artura i jego rodziny                                                                     

10.00 + Pawła Pęczka (ur.)                                                         

10.00 + Zygmunta (w 9 rocz. śm.) i Krystyny Głowackich i 

zm. z rodz. Głowackich i Jaroszów                                                        

12.00 O bł. Boże dla Julii Szerszeń z okazji 18 urodzin 

12.00  + Danuty Idaczyk, Władyslawa, Zofii i Zenona 

Idaczyków, Elżbiety Mazur, Łukasza Bąbika, Wiktorii                

i Stanisława Gadzińskich, Celiny i Franciszka Glegołów                                                                                                  

13.15 Dziękczynna, z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne 

łaski dla Gabrieli Rotuskiej z okazji 80 urodzin 

13.15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 8)                                           

Poniedziałek 29.11 im. Błażej, Fryderyk, Walter 

7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 9)                                                         

Wtorek, 30.11 .im. Amelia,Justyna,Andrzej,Konstanty 

7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 10)                                          

17.30  + Jana Olczaka w 30 dni po śmierci                                                                                              

18.00  + Andrzeja Woźniaka (im.)                                                                                                

Środa, 01.12. im. Natalia, Blanka, Eligiusz 

18.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 11)                                                                                                   

Czwartek,  02.12.im. Paulina, Balbina, Bianka, Rafał,  

7.00  Za Parafian  

Piątek, 03.12.im. Franciszek, Ksawery, Kasjan 

 18.00 + + Józefa Anisiewicza w 33 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Anisiewiczów, Szuleckich i Ogonków 

19.00 (Czachówek) + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 13)         

Sobota, 04.12. im. Barbara, Krystian,  

7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 14)                                                                                               

17.30 + Jana Gugały w 30 dni po śmierci 

18.00 + Marka Kamacia w 1 rocz. śm., Stanisława i 

Stanisławy Kamać, Melanii i Czesława Adamek, Heleny 

Siecińskiej, Zofii Szymczak.  

Niedziela,  05.12.im. Sabina, Krystyna, Filip, Kryspin 

8.30 (Czachówek)                                                                                          

8.30 (Czachówek)                                                                                          

10.00 + Zofii Ignacak  w 1 rocz. śm.                                               

10.00 + Heleny Makulskiej w 13 rocz. śm., Stefana, Jana i 

Mariana Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek                                                                                                               

12.00 + Stanisława Szymańskiego 

12.00 + Barbary Ostrowskiej i Jadwigi Oktaba  
   

               Papież do Polaków 

"W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres Adwentu, który 

ppoprzez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania 

tttajemnicy wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że 

żżycie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem". Watykan, 

24.11.2021 r.                                

 

Tweet od Papieża 

„Pan postawił na naszej drodze 

osoby, które cierpią, które czują się 

samotne lub które straciły siły i 

odwagę. Musimy umieć je rozpoznać i 

z pomocą św. Józefa stać się ich przyjaciółmi i 

wsparciem na drodze życia.”          /Franciszek/ 

  

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

Miszkowskich+ Stanisława Helińskiego i zm. z rodz. Helińskich, 

Fudeckich i Klimków 

13.15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 15) 

                                                          Intencje spisano: 26.11.2021 r.     

 

Refleksja na Pierwszą Niedzielę 

Adwentu 
Omawiana dzisiaj perykopa ewangeliczna jest 
fragmentem tzw. mowy eschatologicznej Pana 

Jezusa odnoszącej się do wydarzeń związanych ze zburzeniem 
Jerozolimy i końcem świata. Jezus zapowiada wydarzenia 
historyczne, jak również zjawiska kosmiczne, które będą znakami 
działania Boga w historii i we wszechświecie. Jezus kończy swoją 
mowę eschatologiczną wezwaniem do czujności i modlitwy. 
Czujność polega na wyostrzeniu wewnętrznego wzroku na 
rozpoznawanie znaków czasu, tzn. na najważniejsze wydarzenia 
w historii i w swoim życiu, a w szczególności na te, które wskazują 
na bliskie przyjście Pana. http://parafiapawlowice.waw.pl// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

«Będą znaki na słońcu, księżycu, 
gwiazdach i na ziemi ». 

ostrzega Jezus w Ewangelii,  
                  nie bądźcie zdziwieni  

« Czuwajcie więc i módlcie się w 
każdym czasie…». 

byście nie byli zaskoczeni po niewczasie. 

i « nabierzcie ducha /…/,ponieważ 
zbliża się wasze odkupienie». 

po Sądzie Ostatecznym, gdy przyjdę  
na ziemię. 

                                                     Kazimierz 

Za tydzień - Nowy Błogosławiony i o Caritasie.  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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