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Pierwsze czytanie: Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7 (Obyś
rozdarł niebiosa i zstąpił)
Psalm responsoryjny: Ps 80,2ac i 3b,15-16,18-19
Drugie czytanie: 1 Kor 1,3-9 (Oczekujemy objawienia
się Jezusa Chrystusa)
Ewangelia: Mk 13,33-37 (Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie)

I Niedziela Adwentu
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów, czy
rankiem. By niespodzianie przyszedłszy,
nie zastał was śpiących. Lecz co wam
mówię,
mówię
wszystkim:
Czuwajcie!
W pierwszą niedzielę Adwentu czytamy z wewnętrzną trwogą, że przyjdzie koniec
świata. A jednocześnie Kościół przypomina, że Adwent stanowi
czas radosnego oczekiwania. Mamy „nabrać ducha i podnieść głowę”. Problem
w tym, że z wiekiem moje serce jest już niechętne. Nie ma ochoty podnosić głowy
i nabierać ducha. Woli jak przestraszony jeż ukryć się w kolcach sarkazmu
i pesymizmu. Moje serce stało się już ospałe, wypalone i smutne.
Św. Ewagriusz z Pontu traktował znużenie jako siódmy, zaś smutek jako ósmy
grzech główny. Popatrzmy. W kościelnym Adwencie nie chodzi o naiwny
optymizm, o dzielne powtarzanie, że szklanka jest do połowy pełna. Chodzi
o zobowiązujące przesłanie Dobrej Nowiny. Ewangelia nakazuje nam nadzieję.
W słabości każe nam odnaleźć moc, w ciemności światło, a w śmierci życie.
Właśnie w najtrudniejszych chwilach życia Bóg najpełniej, najwyraźniej objawia
swoje tajemnice miłości. W nocy, w smutku, chorobie, w grzechu objawia się, że
jest Ktoś obok nas. Ten Ktoś ma światło, radę, siłę dla nas, o wszystko się troszczy.
Jest Dobrym Bogiem. Wszystkie chwile życia, nawet chwile trudne do
zaakceptowania, ukrywają niezrównaną potęgę Bożego miłosierdzia.
/Ks. Marek Kruszewski/

Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
Serdecznie zapraszamy w Adwencie na
Roraty. W naszej parafii Msza Św. Roratnia
sprawowana będzie w: poniedziałki, wtorki,
czwartki i soboty o godz. 7:00, w środy i
piątki o 17:00. W Czachówku w piątki o
godz. 18:00.
Duszpasterze

- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

"Królowali w Niedzielę Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata”.

Ostatnia niedziela
roku liturgicznego
musiała
się
zakończyć
wydarzeniem
nietuzinkowym. Bo
i taki był ten rok - o
czym poniżej. Na
wspólnej
Uroczystej
Mszy
św.
dziękczynnej spotkali się podopieczni
Parafialnego Zespołu Caritas oraz
przedstawiciele darczyńców, wrażliwych
na niedostatek materialny drugiego
człowieka. Zarówno Liturgia Słowa
(odczytana przez członków PZC) jak i
Ewangelia podkreślały wielką wartość
dobra czynionego drugiemu człowiekowi
w duchu przykazania miłości
bliźniego.
Również
ksiądz
Mariusz
w
trafnych
i
przekonujących słowach homilii
podkreślił jak ważnym dla
każdego
chrześcijanina,
chcącego osiągnąć Zbawienie,
jest każdy dobry uczynek
względem drugiego człowieka. Nawet
najpiękniejsza modlitwa nie zastąpi
dobrego czynu. To ważne przesłanie
zawiera się w słowie Caritas. Bardzo
pozytywnie ocenił ostatnie kilkanaście
miesięcy pracy naszego parafialnego
Caritasu. Podkreślił, że tak duża pomoc
udzielona
w
tym
czasie
wielu
potrzebującym nie
byłaby możliwa bez
ofiarności
całej
rzeszy
dobrych
ludzi. Ofiarności,
która nie maleje, a
wręcz rośnie z
miesiąca
na
miesiąc. Za tych wszystkich dobrodziejów
z radością sprawuje Mszę Św. I ma

nadzieję, że gorące
serca
dobrodziejów
również
w
przyszłości
nie
wystygną,
że
będzie ich coraz
więcej. Bo potrzebujących w naszej
parafii, niestety, przybywa. Modlitwę
wiernych w różnych intencjach Kościoła
Św. oraz procesję z darami sprawowali
również członkowie naszego parafialnego
Caritasu. Niektórzy z nich wzbogacali
swym głosem piękny śpiew naszego
zespołu Genesis. Po ogłoszeniach
duszpasterskich
Zarząd
naszego
Caritasu
wręczył
DYPLOMY
WDZIĘCZNOŚCI oraz statuetki "Tak,
pomagam" tym, którzy wykazali się
szczególnymi zasługami na niwie
szczodrości w naszej parafii.
Wyróżnieni zostali: Ks. dziekan
Włodzimierz
Czerwiński,
Zbigniew Krawczyk z firmy
LAMPION S.C., Radosław
Lipiński z firmy LAMPION
S.C., firma SUBUN Sp.J.,
Wincentów
55,
Zbigniew
Fabisiak z firmy Węglotrans, szósty
wyróżniony pozostał, na własne
życzenie, nieujawniony. Gromkie brawa
zgromadzonych parafian (wśród nich byli
podopieczni Caritasu), uśmiechnięte
szczerze ich buzie to wzruszająca podzięka
naszym
dobrodziejom.
Gratulując
wyróżnionym Zarząd poprosił ich, ale i
wszystkich parafian, o dalsze wspieranie
dzieła Caritasu. Kolejne DYPLOMY
WDZIĘCZNOŚCI czekają. A w Domu
Ojca... . Po Mszy Św. podzieliliśmy się
chlebem; jak chrześcijańska wspólnota
parafialna
wzmocniona
dobrze
sprawowaną Ofiarą Eucharystii w
przededniu nowego roku liturgicznego.
/Zbigniew Adamczyk
skarbnik PZC Sobików/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela Adwentu. Taca zbierana

7. W przyszłą sobotę o godz. 17.00

podczas Mszy św. przeznaczona jest na nasze
Metropolitalne Seminarium Duchowne. Od
pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2
lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał
Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on
przeżywany
pod
hasłem:
"Ewangelia,
proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w
Kościele dzisiaj".
2. W tym pobożnym i radosnym czasie
oczekiwania na przyjście Pana zapraszamy na
Msze św. roratnie odprawiane w tym tygodniu
w Sobikowie w poniedziałek, wtorek, czwartek
i sobotę o godz. 7.00, w środę i piątek o godz.
17.00. Po Mszy św. w poniedziałek, wtorek
i czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na
herbatę na plebanię. W Czachówku Msza św.
Roratnia w każdy piątek o godz. 18.00.
3. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym
ołtarzu znajduje się Drzewko adwentowe, na
którym zawieszone są zapotrzebowania ubogich
rodzin na święta. Zachęcamy do wsparcia tej
szlachetnej 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.
4. Jak co roku nasz organista p. Tomasz roznosi
poświęcone opłatki na stół wigilijny. Prosimy o
życzliwe przyjęcie p. Tomasza. W naszej parafii
opłatki roznosi tylko on. Przestrzegamy przed
oszustami.
5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz.
16.30 a o godz. 17.00 Msza św. z
nabożeństwem. W Czachówku spowiedź od
godz. 18.00 i Msza św. z nabożeństwem do
Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z
Komunią św. do chorych. 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.
6. W sobotę 6.12.2014 r odbędą się następujące
spotkania dla Kandydatów do Bierzmowania: w
Sobikowie grupy P. Marii Fiejki i p. Haliny
Kępińskiej godz. 17:00 rok I o godz. 18:00 rok
II, w Czachówku grupa p. Jana Hulanickiego i
p. Jadwigi Otulak o godz. 18:00

rozpoczynamy
Rekolekcje
Adwentowe.
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 a w
Czachówku o godz. 19.30. We wtorek dzień
spowiedzi. Zapraszamy do skorzystania z tej
możliwości. Spowiadać
będą zaproszeni
kapłani. Rekolekcje poprowadzi ks. Jacek
Połowianiuk z diec. Drohiczyńskiej.
8. W niedzielę 7 grudnia Parafialny Zespół
Caritas organizuje „Mikołaja dla Dzieci“.
Zapraszamy najmłodszych na Mszę Św. w
Czachówku o 8:30 zaś w Sobikowie o godz.
13.15. Po tych Mszach Św. swoją obecnością
zaszczyci dzieci św. Mikołaj.
9. Dyrekcja, Nauczyciele i Młodzież
Gimnazjum w Cendrowicach zapraszają w
sobotę 6 grudnia w godz. 14.30 - 17.00 na
kiermasz świąteczny. Szczegóły podane są na
plakacie.
10. Ze względu na trwające prace przy nowym
ogrodzeniu cmentarza prosimy o szczególną
uwagę przy nawiedzaniu grobów bliskich.
Prosimy również o regulowanie tzw.
„pokładnego”, należnego co 20 lat a
przeznaczonego na utrzymanie cmentarza. Ze
względu na zbyt małe środki własne zawarliśmy
z bankiem Pekao SA umowę kredytową na ok.
300000,- zł. Jego spłatę rozpoczniemy w
przyszłym roku.
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. Taca inwestycyjna
przeznaczona będzie na pokrycie kosztów
montażu nowych parapetów w kościele.
Tradycyjnie w II niedzielę adwentu do puszek
zbierane będą ofiary na rzecz pomocy katolikom
na Wschodzie.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W „Niedzieli” znajdziemy artykuł
o Pieczyskach a w „Gościu” o życiu zakonnym.
Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 30 XI – 7 XII
Niedziela 30.11.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Zdzisława Chmielewskiego
10.00 + Andrzeja Rosłona (im.)
12.00 + Zdzisława Szustkiewicza w 32 rocz.
śm., Jana i Andrzeja Szustkiewiczów
12.00 O bł. Boże dla Małgorzaty Krawczyk
z okazji 18 rocz. ur.
13.15 + Stefanii Krystyny Łukasiewicz –
int. od sióstr Żywego Różańca z
Bronisławowa
Poniedziałek, 1.12
7.00 (Roraty) O bł. Boże dla rodzin
Pilaszków i Heleny Służewskiej
16.30 + Józefa, Joannę Anisiewiczów,
Weronikę, Józefa Szuleckich, Mariannę,
Władysława Ogonków
17.00 + Stanisława Helińskiego w 4 rocz.
śm. , zm. z rodz. Fudeckich, Klimków i
Helińskich
Wtorek, 2.12
7.00 (Roraty) Intencja wolna
17.00 + Stanisławy Karbowiak
Środa, 3.12.
17.00 (Roraty) NOWENNA DO MBNP,
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Za parafian
+ Pawła Pęczka
Czwartek, 4.12.
7.00 (Roraty) Intencja wolna
Piątek, 5.12.
17.00 (Roraty) + Irenę Winiarek
Sobota, 6.12.
7.00 (Roraty) O Boże bł. i potrzebne łaski
dla Róż i zm. Siostry Kółka Różańcowego z
Czarnego Lasu
15.30 + Wiesława Michalskiego – w 30 dni
po śmierci
16.00 + Wiesława, Iwonkę, Franciszka,
Zofię Tomaszewskich, Zofię i Henryka
Żuczków
16.30 + Stanisławy i Wojciecha Gardyas

17.00 + Józefa Szweda w 10 rocz. śm.,
Marianny i Stanisłąwa Szymańskich, zm. z
rodz. Szymańskich, Szczepańskich i
Szwedów
Niedziela 7.12.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Helenę Makulską w 7 rocz. śm., Jana
Makulskiego, Mariannę Zwoleńską,
Mariannę Klimek, Stefana Makulskiego
10.00 + Janinę Matysiak
12.00 + Wiesława Kopyta (im.)
13.15 + Gerarda Skowrońskiego w 8 rocz.śm.
intencje spisano 26.11.14

Refleksja na I Niedzielę Adwentu
„Czas nadziei”
Czasem spada na nas nagle, czasem
dojrzewa powoli, wspomagane kaprysami
losu albo kolejnym fiaskiem naszych
dobrych chęci – poczucie, że wszystko
dzieje się tak, jakby Boga nie było. Mamy
wrażenie, jakbyśmy błąkali się po wielkim
domu, który nam zostawił, wyjeżdżając
w daleką podróż. Czy rzeczywiście tu był? Czy powróci
kiedyś? Skąd tyle zła? Jak długo jeszcze? Zgiełk pytań, na
które nie możemy znaleźć odpowiedzi. A może przestaliśmy
już pytać? Dziś zaczyna się Adwent – czas powrotu do
zapomnianych pytań, czas spodziewania się, czas nadziei.
/Wojciech Czwichocki OP/



Weekly tweet - wpis tygodnia
Rozpoczął się Adwent, radosne oczekiwanie
Na Twoje w cichym Betlejem przyjście na świat,
Panie.
Więc „czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie”,
W kościele, na ulicy, w domu, w szkolnej klasie
„abyście mogli stanąć Przed Synem
Człowieczym”
A gdy czas rozliczenia przyjdzie, nie przyszli z
niczym.
Kazimierz
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