Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 42 (335) rok VIII

19.12.2021 r.
Czwarta Niedziela Adwentu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mi 5, 1-4a (Mesjasz będzie pochodził z Betlejem)
Psalm responsoryjny: Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) (Odnów nas,
Boże, i daj nam zbawienie)
Drugie czytanie: Hbr 10, 5-10 (Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca)
Ewangelia: Łk 1, 39-45 (Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza)

BOŻE NARODZENIE
W tę świętą noc Bożego Narodzenia, która nadejdzie za kilka dni
gromadzimy się w Imię Pańskie. Wielki czar i urok ma ta noc, jak
żadna inna w roku. Sercami naszymi owładnął Boży pokój i Boża
radość. Oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Pan
niebios zstępuje w
ludzką
historię.
Chryste,
któryś
tamtej
historycznej
nocy narodził się w
Betlejem, tej nocy
narodź
się
w
sercach
Twoich
wiernych. Niechaj
w tę świętą noc ogarnie
nas Twoja wielka
światłość, a radość tej
nocy trwa w nas
zawsze. Z aniołami i
pasterzami,
z
niebem
i
ziemią,
stańmy
przed
żłóbkiem, by adorować
Dziecię i śpiewać
Mu hymn chwały.
Oczekiwany
Mesjasz przyszedł w
dokładnie określonym czasie i miejscu. Jest on Tym, którego
zapowiadali prorocy, na którego oczekiwał Naród Wybrany,
"kroczący w ciemnościach" niewoli politycznej, ale i duchowej. Ten,
który przyszedł w Betlejem, niesie zbawienie wszystkim ludziom,
którzy oczekują na objawienie się Jego chwały.
Składając sobie życzenia z okazji tego wielkiego święta przyjmijmy
Boże błogosławieństwo i prośmy, by Pan błogosławił naszą
Ojczyznę miłą i wszystkie wioski z miastami, gdzie ludzie żyją w
radości świątecznej, bo Słowo stało się Ciałem. /Z wiara.pl wybrał K.D./
Życzenia od Duszpasterzy
W tym trudnym okresie pandemii składamy naszym parafianom i ich gościom
na Boże Narodzenie 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, iż czuwa nad nami Jego Opatrzność. Życzymy także
błogosławionego Nowego Roku 2022.
Duszpasterze

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.
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

Zwykle nie zamieszczamy utworów autorów nieznanych. Jednak ten, który nadesłał
p. Jan Hulanicki dotyczy Wigilii i kaplicy w Czachówku więc zrobiliśmy dla Anonimowego Autora wyjątek.
Wigilia macha nam od proga
Przypomina - narodziny Boga!
Kolędy w radio od września lecą
A ludzie do sklepów niedługo polecą
Kupią bombki i światełka
- Nie zapomnij reniferka!
Pierniki świąteczne już upieczone
A ciasto makowe też zostało zrobione
Już w kuchni robi się tłoczno
Przecież mamy wigilię coroczną!
Odmówię modlitwę, opłatek podzielony
Każdy z prezentów też zadowolony
A do kościoła? To pójść nie łaska?
Pan Artur z zadowolenia aż klaska
Ksiądz proboszcz uśmiecha się, a to ciekawe
Zamiast na księdza, patrzysz na ozdoby przygotowane
Tutaj stajenka, z sufitu coś zwisa
Ah, na oknie nie wytarta coś rysa
Stanął wysoki człowiek, zasłonił okienko
Z zauważeniem rysy już trochę jest ciężko
Klimacik jest fajny, ksiądz życzenia składa
Wszyscy słuchają, niczym starców rada
Każdy też myśli, czegoś żałuje
Każdy wyrzuty sumienia też czuje
Bo to czas wesoły, ale o zmianie przypomina
Jezus już jest z nami - wypada przeprosić
i o przebaczenie bliźniego poprosić.

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, Każdy dom i każdego z nas, Niechaj piękne Bożonarodzeniowe
Święta Niosą wszystkim betlejemski blask.
Radosnych świąt Bożego Narodzenia, Rychłego spełnienia każdego marzenia,
Ciepła, wiary i życzliwości, Życzą łącząc wyrazy miłości.
Parafialny Zespół Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Redakcja „Wieści Parafialnych”.
Dziękujemy dziś Panu Bogu za cud Narodzin Jezusa - Jego Miłości się zawierzamy. Na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2022 życzymy wiele odwagi, radości, zdrowia i ludzkiej
życzliwości oraz wzrastania w Łasce Bożej.
Duszpasterska Rada Parafialna

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 nie będzie spotkania dla
rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii
św. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu wg
planu.
2. We środę 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 piątek 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 sobotę i niedzielę 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 ostatnich dniach uruchomiliśmy ogrzewanie
gazowe w kościele. Prosimy o zamykanie drzwi aby go
nie wyziębiać.
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
rozprowadzają ręcznie wykonane świece, ozdoby
choinkowe i stroiki bożonarodzeniowe. Dochód z ich
sprzedaży zasili fundusz ministrancki.
9. Przy bocznym ołtarzu wystawiony jest kosz, gdzie
możemy składać trwałe produkty żywnościowe do
paczek świątecznych dla potrzebujących z naszej
parafii.
10. Rozpoczął prace nasz Parafialny Zespół
Synodalny. Po Mszy św. zostaną rozdane ankiety
pozwalające na ocenę stanu naszej wspólnoty
parafialnej. Wypełnione prosimy wrzucać do urny
wystawionej na stoliczku pod chorem.
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. 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.
13. We poniedziałek 27 grudnia rozpoczynamy
kolędę. W tygodniu poświątecznym po Kolędzie
odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących
miejscowościach: - w poniedziałek 27.12. – Obręb od
godz. 9.30, ul. Dębowa od 15.00
- we wtorek 28.12. - Grobice od godz. 9.30
- w środę 29.12. – Grobice Nowe, Zalesie od godz.
9.30 - w czwartek 30.12. – Czaplin , od 9.30
- w piątek 31.12. - Wincentów,, od 9.30
W następnym tygodniu: - w poniedziałek 3.01. Karolina, Krzymów od godz. 9.30
- we wtorek 4.01. - Aleksandrów i Buczynów,
Dębówka od godz. 9.30
- w środę 5.01. - Kozłów, Grabina i Staniszewice od
godz. 9.30
- w piątek 7.01. - Ludwików, Lininek od 9.30,
Sułkowice, ul. Cicha (Budy Sułkowskie), od godz.
14.00,
- w sobotę 8.01. – Czachówek, ul. Główna od nr. 1 do
ul. Kościelnej, ul. Wąska, Słoneczna, Sosnowa,
Malinowa i Szkolna od godz. 9.30.
Ze względu na ograniczenia pandemiczne prosimy o
informowanie sąsiadów o niemożności przyjęcia w
tym roku księdza po kolędzie. Ofiary składane po
kolędzie przeznaczone będą na renowację ołtarza
Świętej Rodziny, którą rozpoczniemy po Wielkanocy.
14. 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 przyszłam na Pasterkę, zaraz z początkiem
Mszy świętej, cała pogrążyłam się w głębokim
skupieniu, w którym widziałam szopkę betlejemską
napełnioną wielką jasnością. Najświętsza Panna
owijała w pieluszki Jezusa, pogrążona w wielkiej
miłości, jednak św. Józef jeszcze spał; dopiero
kiedy Matka Boża ułożyła Jezusa w żłóbku,
wtenczas jasność Boża zbudziła Józefa, który też
się modlił. Jednak po chwili zostałam sam na sam z
małym Jezusem, który wyciągnął do mnie swe
rączęta, a ja zrozumiałam, aby Go wziąć na ręce
swoje. Jezus przytulił swą główkę do serca mojego,
a głębokim swym spojrzeniem dał mi poznać, że
dobrze mu przy sercu moim. W tej chwili znikł mi
Jezus, a dzwonek był do Komunii (58) świętej;
dusza
moja
omdlewała
z
radości.
/Dz. 1442/

Intencje Mszalne 19 XII 2021 – 26 XII 2021
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 + Andrzeja,Zofii, Stanisława i Jana Kur
10.00 + Wiesława Oliszewskiego w 4 rocz. śm.,
Przemysława Kucharskiego, Ryszarda Wójcika
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)
Poniedziałek 20.12 im. Bogumiła, Dominik, Teofil
7.00 + Zbigniewa Hulanickiego (greg. 30)
Wtorek, 21.12 .im. Piotr, Tomasz, Honorat, Balbin
7.00 Int. wolna
18.00 + Marianny Gostkowskiej w 1 r. śm.
Środa, 22.12. im. Honorata, Beata, Ksawera, Zenon,
17.30 + Franciszka Choińskiego w 30 dni po śmierci
18.00 Int. wolna
Czwartek, 23.12.im. Wiktoria, Sławomira, Sławomir
7.00 Int. wolna
Piątek, 24.12 Wigilia im. Ewa, Adela, Adam, Grzegorz
22.00 (Czachówek) O bł. Boże dla Wiktora z okazji 20 ur.
24.00 Za Parafian
Sobota, 25.12. Boże Narodzenie im. Eugenia,Mateusz
8.30 (Czachówek) + Mariusza Glinki i Wiesławy
Ciechanowskiej
8.30 (Czachówek) + Marzanny Kowalskiej
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Danuty i Bogdana
Krupów z okazji 40 rocz. ślubu
10.00 + Heleny (w 6 rocz. śm.) i Antoniego Kamińskich i
zm. z rodz. Kamińskich
12.00 + Stanisławy, Kazimierza, Katarzyny i Stanisława
Gozdalik, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa
12.00 + Józefa (w 36 rocz. śm.) i Marianny Molak i zm. z
rodz. Hiltów i Molaków, Czesława Krawczyka
13.15 + Tadeusza Kowalczyka w 1 rocz. śm.
13:15 + Władysławy i Zygmunta Sobieraj, Wojciecha i
Pawła Wiśniewskich
Niedziela, 26.12. Św. Szczepana, im Dionizy, Kalikst
8.30 (Czachówek) + Marii i Władysława Dzwonkowskich,
Genowefy i Tadeusza Szymańskich
8.30 (Czachówek) + Józefa, Władysława i Józefy
Anuszewskich, Genowefy i Stanisława Wysockich i zm. z
rodz. Piechnatów
10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków,
Stanisława i Heleny Łuczak, Anieli i Piotra Gazdów
10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Doroty i
Stanisława z okazji 30 rocz. ślubu

Tweet od Papieża
Dzisiaj pragnę złożyć życzenia Caritas
Internationalis z okazji 70-lecia
istnienia. Kontynuujcie świadectwo i
wcielanie miłości Kościoła do
ubogich i najsłabszych na całym świecie!.
/Franciszek/
12.00 + Jakuba Tyborowskiego w 1 rocz. śm., Zygmunta Strzeżka
12.00 + Cecylii i Szczepana Miszkowskich, Mariana Rudzkiego
CHRZEST: Antoni Barszcz
13.15 + Jana Olczaka – int. od przyjaciół
13:15 + Jana, Aleksandry i Zbigniewa Chmielewskich, Jadwigi
Zagalskiej, dziadków Chmielewskich
Intencje spisano: 17.12.2021 r.

Refleksja na Czwartą Niedzielę
Adwentu
W te ostatnie dni adwentowe, gdy
jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu
i poddajemy się gorączce przedświątecznej, Maryja
przypomina nam o innym zabieganiu, pospiechu,
gorączce – o „gorączce duchowej”. Nie zagubmy
duchowego wymiaru Adwentu. Niech nam
towarzyszy niecierpliwość, napięcie i zapał
w oczekiwaniu na spotkanie przychodzącego Pana.
Nie zatraćmy również wagi i głębi spotkań
międzyludzkich. „Nawiedzając innych” kontemplujmy i
naśladujmy Maryję.
/Deon ks. Stanisław Biel S /

Weekly tweet - wpis tygodnia
Maryja i św. Elżbieta spotkały się
w Ein Kārem,
i tam spotkał się Nowy i Stary
Testament.
Tam dusza Maryi wielbiła chwaląc Pana
Magnificatem, który radośnie śpiewała.
Więc i my śpiewajmy Bogu w Trójcy
Jedynemu,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Kazimierz

W następnych WP Kalendarium Wydarzeń
Parafialnych 2021 r.
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