Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr40 (333) rok VIII
Parafia
05.12.2021 r.
Druga Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ba 5, 1-9 (W drodze do nowego Jeruzalem)
Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) (Pan Bóg
uczynił wielkie rzeczy dla nas)
Drugie czytanie: Flp 1, 4-6. 8-11 (Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa)
Ewangelia: Łk 3, 1-6 (Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże)
Mamy nowego Błogosławionego
20 listopada o godz. 10:00 w katowickiej katedrze pw. Chrystusa
Króla miała miejsce Msza św. beatyfikacyjna ks. Jana Machy zabitego przez hitlerowców za pomoc rodzinom powstańców
aresztowanych za udział w powstaniach śląskich. Pierwotnie
uroczystość była planowana na październik ub. roku, odwołana z
powodu pandemii. W czerwcu ogłoszono nowy, termin
uroczystości. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Reprezentował on również
papieża Franciszka podczas beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety
Czackiej w Warszawie. Nabożeństwo zakończyło premierowe wykonanie utworu na organy
i skrzypce, skomponowanego na uroczystość przez Juliana i Henryka Gembalskich. W
wykonaniu tego utworu zostały użyte odrestaurowane skrzypce ks. Machy, przekazane
przez jego rodzinę.. Odsłonięty został także wykonany przed laty przez b. rektora
katowickiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Antoniego Cygana wizerunek ks. Jana Machy,
umieszczony na czas uroczystości w lewej części prezbiterium katedry, Jan Franciszek
Macha . Urodził się w Chorzowie 18 stycznia 1914 w rodzinie robotniczej. Znając trudną
sytuacją rodzin, których mężowie, ojcowie i synowie zostali aresztowani, rozstrzelani lub
wywiezieni do obozów koncentracyjnych zaczął organizować pomoc materialną oraz
duchową dla nich. W wyniku denuncjacji osób, kolaborujących z Niemcami, 5 września
1941 został on aresztowany na dworcu w Katowicach. W czerwcu 1942 został on
przewieziony do więzienia w Katowicach a 17 lipca tegoż roku odbyła się rozprawa. Po
kilkugodzinnej rozprawie, przesłuchaniu świadków – gestapowców sędziowie skazali go
na karę śmierci przez ścięcie za zdradę stanu. Rodzina podejmowała starania o jego
uwolnienie, a matka Anna była nawet z adwokatami w Berlinie u kanclerza Adolfa Hitlera
prosić o ułaskawienie. Bez skutku. Stracony przez ścięcie 03.12.1942 r. Rodzina
duchownego przekazała Kościołowi relikwie błogosławionego: zrobiony ze sznurka w
areszcie różaniec, krzyżyk wykonany z drzazgi ze stołu, zakrwawioną po egzekucji
chusteczkę, a także list pożegnalny napisany kilka godzin przed śmiercią ze słowami, które
stały się mottem procesu beatyfikacyjnego: „Żyłem krótko, ale myślę, że cel osiągnąłem”
Coroczne wspomnienie obchodzone będzie 2 grudnia. /Oprac.K.D./

Jutro Św. Mikołaja, Dzieci na prezenty czekają, Podarków tak dużo, że
ich wszystkich nie zliczę, Pomóżcie Mikołajowi Kochani Rodzice.
/Redakcja Wieści Parafialnych./
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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

KRÓTKA HISTORIA CARITASU
Okazją do przedstawienia historii Caritasu są dwie rocznice w listopadzie i grudniu działalności
Caritasu. Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Tradycje
działalności charytatywnej w Polsce sięgają początków przyjęcia wiary chrześcijańskiej.
Wówczas ośrodkami pomocy najuboższym były między innymi dwory biskupie, zakony i osoby
prywatne. Do „rozkwitu” działalności dobroczynnej na terenie Polski przyczyniły się również postanowienia
Soboru Trydenckiego który miał miejsce w latach 1545–1563. Od tego czasu zakładano liczniejsze szpitale i
przytułki w parafiach lub przy klasztorach, a za ich utrzymanie odpowiedzialni byli biskupi i duchowieństwo.
Początki Caritas to czas poprzedzający wybuch pierwszej wojny światowej, kiedy to działalność charytatywna
Kościoła katolickiego posiadała już bogate formy organizacyjne. Odpowiedzią Kościoła katolickiego było
powołanie na przełomie XIX i XX wieku organizacji dobroczynnej o nazwie Caritas. Sama nazwa pochodzi od
łacińskiego słowa carus i oznacza drogi, kochany, szanowany, miłujący, pełen miłosierdzia. Jest to również
tłumaczenie nowotestamentowego słowa agape, które w czasach pierwszych chrześcijan oznaczało w praktyce
wspólnotę stołu z ludźmi biednymi i ubogimi.
15 stycznia 1915 r. biskup krakowski Adam Stefan Sapieha powołał do istnienia Krakowski Biskupi Komitet dla
Dotkniętych Klęską Wojny. Głównym celem Komitetu było pozyskiwanie środków materialnych i niesienie
pomocy ludności Galicji i Królestwa Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych, w działalności zaczyna
przodować Poznań, jako ówczesna siedziba Prymasa Polski. W 1917 r. reaktywowano tam działalność Związku
Towarzystw Dobroczynnych „Caritas”, Rok 1929 to kolejna data w historii Caritas. W miejsce Związku Caritas,
powołano w Poznaniu „Instytut Caritas”, który stał się centralą ogólnokrajową. Wybuch II wojny światowej we
wrześniu 1939 r. spowodował przerwanie działalności Instytutu Caritas. Po wojnie Krajowa Centrala Caritas,
powołana na Konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie, szybko tworzy sprawną i funkcjonalną strukturę
organizacyjną. W roku 1946 Związek Caritas obejmował opieką już 1771 zakładów.
W 1918 roku zawiązał się oddział niemieckiego związku „Caritas” (Caritasverband – Bezirk ) w Królewskiej Hucie.
Władze nowo tworzonej diecezji sięgnęły do tej tradycji, z tym jednak, iż zależało im, aby tej działalności
dotychczas zdominowanej przez wpływy niemieckie – nadać oblicze polskie. Miało temu służyć odłączenie
Konferencji św. Wincentego a Paulo od centrali wrocławskiej oraz zbudowanie od podstaw własnego Związku
„Caritas” z oddziałami terenowymi w większych miastach i parafiach. Początki zorganizowanej (polskiej)
działalności charytatywnej w diecezji katowickiej sięgają 1924 roku, kiedy to ówczesny administrator
apostolski, ks. Hlond, w porozumieniu z władzami wojewódzkimi, utworzył Śląski Komitet Ratunkowy.
Dotkliwym ciosem dla działalności duszpasterskiej Kościoła w Polsce okazała się likwidacja „Caritas”. przez
władze komunistyczne Tym działaniom towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę akcja terroru, prowadzona przy
pomocy procesów pokazowych nagłaśnianych przez środki masowego przekazu. Starsi kapłani, ulegający
najczęściej szantażowi wstępowali do ugrupowania „Księży Caritasu”, które miało na celu rozbicie jedności
Kościoła, a w przyszłości do oderwania Kościoła polskiego od Stolicy Apostolskiej. W 1950 roku przestała istnieć
Krajowa Centrala Caritas. Majątek tej organizacji upaństwowiono i przekazano Zrzeszeniu Katolików Świeckich
„Caritas” – instytucji finansowanej i kontrolowanej przez PRL. 30 stycznia 1950 r. zebrani w rezydencji kard.
Adama Sapiehy wszyscy ordynariusze diecezji rozwiązali Związek „Caritas”. Caritas została reaktywowana
dopiero 10 października 1990 roku. Pierwszym dyrektorem, po zmianach ustrojowych został ks. Marian Subocz
w 1992 r., który rozpoczął tworzenie struktur tej największej instytucji charytatywnej w Polsce. Od 2004 r. Caritas
Polska posiada status organizacji pożytku publicznego.
Parafialny Zespół Caritas (PZC) w Sobikowie powstał z inicjatywy parafian, wrażliwych na zapewnienie opieki i
pomocy potrzebującym w czasie gdy proboszczem w Sobikowie był ks. kan. Wojciech Gnidziński. Początkowo
działalność była spontaniczna i niezorganizowana. Gdy w listopadzie 2014 r prezesem PZC została p. Iwona
Matysiak, liczba członków zespołu wynosiła już 12 osób. Od października 2016 r. Prezesem PZC jest p. Elżbieta
Talarek, a zespół liczy 8 osób. Głównym celem PZC jest niesienie pomocy charytatywnej, potrzebującym na
rzecz wsparcia zarówno duchowego jak i materialnego, samotnym, zagubionym, nie radzących sobie w życiu,
chorym, osobom starszym z terenu naszej parafii.
/Oprac. E.Talarek/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po raz
XX modlimy się za wiernych tworzących
Kościół katolicki na Wschodzie. Po Mszach św.
prowadzona jest zbiórka do puszek na rzecz
pomocy Kościołowi na Wschodzie.

2. To także 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:
Obłogosławieństwo Nowonarodzonej Dzieciny dla
naszych rodzin. Taca inwestycyjna przeznaczona jest
ponownie na pokrycie kosztów renowacji ołtarza św.
Rodziny w kościele. W tym tygodniu uruchomiliśmy
ogrzewanie gazowe w kościele. Prosimy o zamykanie
drzwi aby go nie wyziębiać.

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. 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 tym tygodniu w Czachówku Msza św.
Roratna w środę o godz. 19.00.
5. 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.
6. W tym tygodniu zapraszamy młodzież
przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania z
roku drugiego na spotkania formacyjne: w piątek 10
grudnia godz. 17.00 grupa I, o godz. 19.00 grupa II.
Młodzież wybiera sobie sama pasującą grupę, do której
chce uczęszczać.
7. W środę obchodzić będziemy Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.
Dzień patronalny młodzieży żeńskiej. Zapraszamy na
Msze św. o godz. 10.00, 18.00 i 19.00 w Czachówku
8. 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.
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. 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.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz
„Niedziela”. Cena „Niedzieli” uległa zmianie i
wynosi 8,- zł. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści
Parafialne”
Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY
Kiedy raz zamiast modlitwy wewnętrznej
zaczęłam czytać książkę duchowną usłyszałam w duszy te słowa wyraźnie i
silnie: Przygotujesz świat na ostateczne
przyjście Moje. Wymawianiem się, że
jestem niezdolna do spełnienia tego dzieła,
chciałam wyjść z kaplicy, ale jakaś moc
mnie
zatrzymała,
czułam
się
ubezwładniona. - Wtem usłyszałam te
słowa: Zamierzasz wyjść z kaplicy, ale
nie wyjdziesz ze Mnie, bom wszędzie
jest. Sama ze siebie nic uczynić nie
zdołasz,
ale
ze
Mną
wszystko
możesz.
/Dz. 429/

Intencje Mszalne 05.XII 2021 – 12.XII 2021
Niedziela, 05.12. im. Sabina, Krystyna, Filip, Juliusz
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) + Barbary Oneksiak
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Basi z okazji imienin
„Radość Ewangelii napełnia serce
10.00 + Zofii Ignacak w 1 rocz. śm.
oraz
życie tych, którzy spotykają się z
10.00 + Heleny Makulskiej w 13 rocz. śm., Stefana, Jana
Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby
i Mariana Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny
ich zbawił, zostają wyzwoleni od
Klimek
12.00 + Stanisława Szymańskiego
grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od
12.00 + Barbary Ostrowskiej i Jadwigi Oktaba
izolacji.”
/Franciszek/
13.15 + Stanisława Helińskiego i zm. z rodz. Helińskich, i Korczaków
Fudeckich i Klimków
18.00 Int. wolna
13.15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 15)
Intencje spisano: 03.12.2021 r.
Poniedziałek 06.12 im. Mikołaj, Nicola, Emilian,
7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 16)
Refleksja na Drugą Niedzielę
Wtorek, 07.12. im. Agata, Ambroży, Marcin, Urban
Adwentu
7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 17)
Bóg ustami Jana prosi nas, abyśmy
Środa, 08.12. im. Maria, Julia, Marika, Wiesław,
ułatwili Mu dostęp do nas. Niestety,
10.00 int. wolna
często dzieje się odwrotnie - utrudniamy. Nie mamy
18.00 + Stanisława (w 11 rocz. śm.) i Krystyny
dla Boga czasu, a jeśli już czas znajdziemy,
Rosłonów
zagadujemy Go na modlitwie, zamiast słuchać. A gdy
19.00 (Czachówek) + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 18)
w końcu jednak zaczynamy słuchać, za mało bywamy
otwarci na to, co nowe i Bóg nadal nie ma przystępu
Czwartek, 09.12. im. Wiesława, Leokadii
do nas.
7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 19)
Wiara i wewnętrzna przemiana jest łaską. Ta łaska
Piątek, 10.12. im. Julia, Eulalia, Daniela, Bogdan
wymaga jednak dużej otwartości z naszej strony.
17.30 + Stanisława Wrotka w 30 dni po śmierci
Wymaga współpracy. Jest to bowiem łaska
18.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 20)
nawrócenia, czyli radykalnej zmiany, a tego Bóg nie
Sobota, 11.12. im. Damazy, Daniel, Artur, Hieronim
chce dokonać w nas bez zdecydowanej zgody z
7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 21)
naszej strony.
/Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ/
17.30 + Jana Olczaka – int. od rodz. Rotuskich
18.00 + Leokadii Zygmunt (im.), Jana Zygmunta w 5
rocz. śm.
Niedziela, 12.12. im. Joanna, Dagmara, Aleksander,
Dokładna data początku działalności
8.30 (Czachówek) + Henryka i Jana Antosiewiczów i zm.
z rodz. Antosiewiczów, Szlasów, Kabańskich, Zarębów i
Jana
Dominowskich
w Ewangelii przez św. Łukasza jest
8.30 (Czachówek) + Marianny i Stanisława Mrozików,
zapisana,
Anny i Karola Chmielewskich
Kiedy
wzywał
„Przygotujcie drogę
10.00 + Bogusława w 29 rocz. śm., Radosława w 26
rocz. śm., Marianny, Wacława i Genowefy Buraczyńskich
Panu,…
10.00 + Marka Golika w 13 rocz. śm., Krystyny i
co wynikało z Bożego planu
Zygmunta Golik
zapisanego w księdze mów proroka
12.00 + Józefa Szweda w 17 rocz. śm., Alicji Szwed,
Izajasza
Marianny i Stanisława Szymańskich
12.00 + Marii Łachowicz – int. od szwagra Jerzego z
I niech to będzie też droga nasza.
żoną
Kazimierz
12.00 + Krystyny Skwarek w 8 rocz. śm. i zm. z rodz.
W następnych WP Sprawozdanie Caritasu
Skwarek i Krawczyków
13.15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 22)
Do użytku wewnętrznego
13:15 + Sławomira Sobolewskiego w 10 rocz. śm. i zm. z
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