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                                                                        Liturgia Słowa 
Pierwsze czytanie: So 3, 14-17  (Bóg jest wśród swojego ludu) 

Psalm responsoryjny: Ps.Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)  (Głośmy z weselem: Bóg 

jest między nami) 

Drugie czytanie: Flp 4, 4-7  (Pan jest blisko) 

Ewangelia: Łk 3, 10-18  (Zapowiedź nowego chrztu) 

Święci nie od początku 

Z zainteresowaniem przyjąłem propozycję Pani Anny, na którą przystał również Ks. Proboszcz, aby 

umieszczać w ramach skromnych możliwości wydawniczych sylwetki niecodziennych świętych. 

Rozpoczynamy dziś cykliczną interesującą rubrykę pod roboczym tytułem ”Święci nie od początku” 

Ogłaszamy jednocześnie konkurs telefoniczny na tytuł rubryki, opisującej życie, problemy, ich 

zmagania i drogę dochodzenia do świętości, znanych w Kościele katolickim kanonizowanych. 

Rubrykę prowadzić będzie Pani Anna Bulder z Czachówka. Na początek o św. Albercie 

Chmielowskim. Sądzę, że rubryka spotka się z dużym zainteresowaniem czytelników.                   

/K.D.-  tel.607 147 339 i ania-bulder@o2.pl 

Św. Albert Adam Chmielowski 

W Boże Narodzenie 25 grudnia 2021 r o 12.00, mija 105 
rocznica gdy dzwony ogłosiły na Anioł Pański, że  
odszedł do Boga niedoszły oficer wojsk carskich. Jego 
ostatnie słowa skierowane do towarzyszy, to prośba-
nakaz: „Za wszystko Bogu dziękować! Trzeba Bogu 
dziękować za chorobę i za śmierć, jak ją zsyła. Trzeba 

zmówić Magnificat”. 
Wiele lat wcześniej wizytując Szkołę Kadetów w Petersburgu car Rosji 
odznacza małego ucznia Adama Chmielowskiego, który wyróżnia się 
inteligencją. Kiedy naród wystąpił przeciwko carowi – 18 latek staje 
wspólnie z rodakami do walki w Powstaniu Styczniowym. Trafia do niewoli 
austriackiej, z której ucieka. Znów walczy. Granat strzaskał mu nogę, którą 
mu amputowano. Zaczyna studiować: rysunek potem studia inżynierskie, 
przerywa, zaczyna i kończy studia malarskie. Działa na emigracji. Ma 
talent, jest pracowity. Odnosi pierwsze malarskie sukcesy. Wciąż szuka 
swojej drogi, swego powołania. 
Maluje obraz przedstawiający ubiczowanego Jezusa, zatytułowany Ecce 
Homo. Podczas malowania tego obrazu, następuje przełom w duszy 
Adama. Mając 35 lat  wstępuje do nowicjatu jezuitów. Chce służyć, stara 
się, ale bracia widzą, że trawi go melancholia. Godzinami nie mówi, nie je, 
nie maluje, nie śpi. Odchodzi i leczy się na depresję. Po długiej spowiedzi 
odzyskuje równowagę. Znów bywa na salonach, znów maluje. Dodatkowo 
pomaga biednym. Jego pracownia staje się przytułkiem dla bezdomnych. 
Jest wytykany, wyśmiewany w swoim środowisku. Władzy też się jego 
działalność nie podoba, zostaje wydalony z granic zaboru rosyjskiego. 
Osiada w Krakowie, gdzie zaczyna od przygotowania wigilii dla żebraków.         
C.d. na drugiej stronie. 
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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 

mailto:ania-bulder@o2.pl
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Po dwóch latach pracy dla biednych, przywdziewa szary habit i zmienia imię na Albert oraz 
składa śluby zakonne. Żyje, śpi, je i żebrze z biednymi. Wiele czasu poświęca modlitwie, 
wzoruje się na dziełach T. Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” oraz św. Jana od Krzyża. 
Mawiał: „Trzeba być dobrym jak chleb”. Brat Albert dawał chleb i siebie. Dzieła brata z 
żelazną nogą to dwa zakony, placówki dla bezdomnych, domy pomocy, jadłodajnie i wiele 
innych. 12.11 2021r. do kin wszedł film pt. „ Nędzarz i Madame”, który przedstawia życie 
Świętego. /Opracowała Anna Bulder/  

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu 

Caritas przy parafii Świętego Stanisława Biskupa 

Męczennika w Sobikowie za rok 2020/2021 

Piąty już rok w imieniu PZC  przedstawiam Państwu to, co udało się nam 
zrealizować w kolejnym niepewnym roku, związanym z pandemią koronawirusa. 

Wszystkie nasze działania i przedsięwzięcia  od grudnia 2020r. do listopada 
2021r, prowadzone były z rozwagą i z  przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.  

 

A oto przedstawione w punktach, konkretne nasze działania i przedsięwzięcia: 

. 
- „Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem”- -120 szt. paczek. 
-„Paczki świąteczne dla potrzebujących”- z darów ofiarowanych przez 
darczyńców przygotowaliśmy, paczki dla podopiecznych - 18 szt 
- „Serduszko dla Rodziny”- przekazanie  przygotowanych paczek dla konkretnej 
rodziny - 9 szt. 
- „Wielkanoc”- przygotowaliśmy i rozwieźliśmy- 11 paczek 
- „Dofinansowaliśmy” rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej 
- „Węgiel dla potrzebujących rodzin, osób samotnych, chorych”- 2-tony 
- „Słodkie  Czekoladki” dla Babci, Dziadka, Ojca i Matki. 
- „Dzień Chorego” - dla chorych odwiedzanych w domu przygotowaliśmy „Słodką 
niespodziankę” 
- „Pomoc finansowa - sfinansowanie zakupu leku dla osoby chorej, 
niepełnosprawnej. 
- „Rodzina - Rodzinie (Caritas Polska) - od czterech lat wspieramy finansowo 
wybraną rodzinę syryjską wpłacając co miesiąc na konto Caritas 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, będących w dobrym stanie potrzebującym. Pomagaliśmy 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 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. W sobotę 11 grudnia rozpoczęliśmy 

Rekolekcje Adwentowe. Prowadzi 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.                                                                                                                  

2. W ostatnich dniach uruchomiliśmy 

ogrzewanie gazowe w kościele. Prosimy 

o zamykanie drzwi aby go nie 

wyziębiać.                                                                                                     

3. Parafialny Zespół Caritas składa 

podziękowanie wszystkim darczyńcom, 

którzy złożyli dary w postaci słodyczy, 

przyborów  szkolnych, ofiar pieniężnych 

itp. na ”Mikołaja” dla dzieci.   

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. 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. Rozpoczął prace nasz Parafialny 

Zespół Synodalny. Po Mszy św. zostaną 

rozdane ankiety pozwalające na ocenę 

stanu naszej wspólnoty parafialnej. 

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. 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.                                               

9. 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” 

 

W następnych WP                                                  

-  BOŻE NARODZENIE 
 

 Do użytku wewnętrznego 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

Dzięki Ci, Boże, za chrzest 

święty, Który mnie wszczepił w 

rodzinę Bożą, Jest to dar łaski 

wielki i niepojęty,  Który nam 

dusze przeobraża.                               
/Dz. 1286/ 



                  Intencje Mszalne 12.XII 2021 – 19.XII 2021 
 

 

 

Niedziela,  12.12. im. Joanna, Dagmara, Aleksander,  

8.30 (Czachówek)  + Henryka i Jana Antosiewiczów i zm. 

z rodz. Antosiewiczów, Szlasów, Kabańskich, Zarębów i 

Dominowskich                                                                                      

8.30 (Czachówek)  + Marianny i Stanisława Mrozików, 

Anny i Karola Chmielewskich                                                                              

10.00 + Bogusława w 29 rocz. śm., Radosława w 26 

rocz. śm., Marianny, Wacława i Genowefy Buraczyńskich         

10.00 + Marka Golika w 13 rocz. śm., Krystyny i 

Zygmunta Golik                                                                               

12.00 + Józefa Szweda w 17 rocz. śm., Alicji Szwed, 

Marianny i Stanisława Szymańskich                                                                                               

12.00 + Marii Łachowicz int. od szwagra Jerzego z żoną 

12.00  + Krystyny Skwarek w 8 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Skwarek i Krawczyków                                                                                               

13.15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 22) 

13:15 + Sławomira Sobolewskiego w 10 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Sobolewskich,Skowrońskich,Grodzkich i Korczaków                                                                                    

18.00  Int. wolna                                             

Poniedziałek 13.12 im. Łucja, Otylia, Bernarda 

10.00 Int. wolna                                              

16.30 Int. wolna                                              

18.00 + Sabiny Fabisiak w 33 rocz. śm.                                       

19.30 (Czachówek)  + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 23)                                                                   

Wtorek, 14.12 .im. Jan Alfred, Slawbor 

10.00 Int. wolna                                              

16.30 Int. wolna                                                                                

18.00 + Józefy Chabko w 10 r. śm.                                                     

19.30 (Czachówek) + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 24)                                                                                   

Środa, 15.12. im. Celina, Walerian, Mścigniew 

17.30 + Józefa Ignacego Kabala w 30 dni po śmierci                                                                                            

18.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 25) 

Czwartek,  16.12.im. Alina, Albina, Zdzisław 

7.00  + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 26) 

Piątek, 17.12.im. , Olimpia, Florian, Łukasz 

17.30 + Ryszarda Krzyczkowskiego, Zofii Szymańskiej i 

zm. z rodz. Szymańskich i Krzyczkowskich 

18.00 Int. wolna                                                                           

19.00 (Czachówek) + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 27)                                                                                    

Sobota, 18.12. im. Arkadia, Bogusław, Gracjan,  

7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 28) 

17.30 + Jerzego Lewandowskiego w 30 dni po śmierci                                                                                             

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

Choińskich i Brzezińskich                                                                                            

Niedziela,  19.12.im. Gabriela, Dariusz, Tymoteusz 

8.30 (Czachówek) + Zofii i Mirosława Kowalskich                                          

8.30 (Czachówek) + Czesława i Józefa, Haliny i 

Stanisława                                                                                  

10.00 + Zofii, Stanisława i Jana Kur                                                

10.00  + Wiesława Oliszewskiego w 4 rocz. śm., 

Stanisława Kucharskiego                                                                                                

 

Tweet od Papieża 

„W języku greckim jest takie 

pouczające powiedzenie: o fílos ine 

állos eaftós, „przyjaciel, to drugi ja”. 

To prawda, druga osoba jest drogą do 

odnalezienia siebie. Dobre decyzje zawsze 

dotyczą także innych, a nie tylko nas samych..”                                                                                                               

/Franciszek/ 

  

12.00 + Józefa Tywonka 

12.00  + Gabrieli (w 10 rocz. śm.), Dariusza, Stanisława, Stefanii i 

Józefa Trzoch, Anny Trzoch                                                                                         

13.15 + Dariusza Seremaka (im.), Józefa i Marianny Urbanowicz, 

Józefa i Stanisławy Seremak                                                                                 

13:15 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 29) 

Intencje spisano: 10.12.2021 r.                   

 

Refleksja na Trzecią Niedzielę 

Adwentu 
Jaka jest różnica między chrztem "wodą", 
a chrztem "Duchem Świętym i ogniem"? 

Różnica polega na zaangażowaniu Boga. Chrzest 
"wodą" to tylko ludzka aktywność. Chrzest "Duchem 
Świętym" to aktywność Boga, na którą człowiek 
przyzwala. Bóg przychodzi działać w naszym życiu. 
Nie tylko pouczać i wymagać. Przede wszystkim 
działać. Jeśli chcemy być pszenicą, nie plewami bez 
treści odżywczych, musimy pozwolić Bogu działać w 
naszym życiu, aby wypalał ogniem swojej Miłości 
egoizm tkwiący w naszych sercach i wpływał na nasze 
życiowe decyzje.      /Deon ks. Mieczysłąw Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Gdy Jan udzielał chrztu wodą z Jordanu, 
powierzając każdego ochrzczonego Panu 

i rady. i nauki mądre im wygłaszał 
ludzie zaczęli uważać go za Mesjasza. 

Jan jednak powiedział głosem 
przejętym, 

«Idzie mocniejszy ode mnie /../ 

On będzie chrzcił Duchem Świętym». 
 

                                                     Kazimierz 

 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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