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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 40,1-5.9-11 (Przygotujcie drogę dla Pana)
Psalm responsoryjny: Ps 85,9ab-10,11-12,13-14
Drugie czytanie: 2 P 3,8-14 (Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi)
Ewangelia: Mk 1,1-8 (Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu)

II Niedziela Adwentu
Święty czas Adwentu stanowi czas radosnego i miłego
oczekiwania na spotkanie z przychodzącym Bogiem.
Kościół poddaje nam na cztery tygodnie adwentowe
czterech przewodników Adwentowych. W drugim
tygodniu poprowadzi nas osoba Jana Chrzciciela. Jan
przypomina Izajaszowy: Głos wołającego na pustyni. O
co chodzi? Pustynia jest miejscem bez wody, bez życia, miejscem umierania.
Człowiek odstępując od Boga odcina się od źródeł wody żywej. Jego serce staje
się pustynią. Jest wysuszony i spalony słońcem. Nie ma sił, nie ma dobrych uczuć,
nie ma praktycznie nadziei. Gardzi innymi, gardzi swoim życiem i gardzi sobą.
Człowiek – pustynia jest tak naprawdę królestwem szatana. Jan Chrzciciel
przemawia więc do serca ludzi z „diabelskiego” świata, do ludzi „zombie”, ludzi
pozbawionych życia, miłości, wiary i nadziei. Zapowiada, że Bóg chce przyjść na
tę pustynię. Jezus nie boi się naszych depresji, rozpaczy, nerwic, pretensji
i zniechęceń. Nie boi się wrogości człowieka, złości i goryczy. Jezus mówi: Choć
pozwoliłeś, że twoje serce stało się pustynią, Ja przyjdę na te pustynię, bo cię
kocham. Przyjdę i sprawię, że staniesz się jak kwitnący w maju ogród. Czekając
na mnie, równaj mi drogę. Co to znaczy równać drogę? Słyszymy wołanie „każda
dolina ma być wypełniona” . Ludzie często mówią „mam doła”. Dołami do
zapełnienia są moje depresje, smutki, kompleksy, pokusy, aby ulec zniechęceniu i
przygnębieniu. Bóg jest prosty. Może wyprostować największe pogmatwanie czy
uwikłanie. Pozwólmy mu na to.
/Ks. Marek Kruszewski/

W tym tygodniu ze względu na rekolekcje
adwentowe
na
Roraty zapraszamy:
Poniedziałek i wtorek: godz. 16:30
Środa i Piątek: godz.17:00 ;
Czwartek i Sobotę: godz. 7:00
Duszpasterze

Duszpasterze:
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.
- 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

Symbole i zwyczaje Adwentu
Wieniec adwentowy: W niektórych regionach naszego
kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca
adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek
iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie
umieszczone są w nim cztery
świece, które przypominają
cztery niedziele adwentowe.
Świece zapalane są podczas
wspólnej
modlitwy,
Adwentowych spotkań lub
posiłków. W pierwszym
tygodniu adwentu zapala się
jedną świecę, w drugim dwie,
w trzecim trzy, a w czwartym
wszystkie cztery. Wieniec
wyobraża jedność rodziny, która duchowo
przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego
Narodzenia. Świeca Roratnia: Świeca jest symbolem
chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę,
a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy
człowieka. Świeca roratnia jest dodatkową świecą,
którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem
Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom
Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach
umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy
ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą
jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka
przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia
Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie
na
niej
Duch
Pański..."
(Iz
11,
1-2).
Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na
którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało
Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego
rodu
pochodziła
Matka
Boża.
Roraty: W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez
Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od
pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli,
desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba
wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak
niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak
niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski.
Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako
znak, że na świecie panowały ciemności grzechu,
zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na
Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią
specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św.
i wędrować z tym światłem do domów. Według
podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św.
Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one
jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków.
Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu,
a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św.
do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną
świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku

ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece
przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je
mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób
wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na
przyjście Pana. Adwentowe zwyczaje: Z czasem
Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem,
na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę
na ligawkach smętnych melodii przed wschodem
słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z
Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata,
obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby
św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach
jest
dość
rozpowszechniony
na
terenach
nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym
instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy
nazywali "otrębywaniem Adwentu". Gdy instrument
ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni,
wówczas
była
najlepsza
słyszalność.
/Małgorzata Zalewska/
Rekolekcje Adwentowe
Parafia Św. Stanisława BM w
Sobikowie
6 -9. 12. 2014 r.
Sobota 6.12.2014 r.
godz. 17:00 - Msza Św. na
rozpoczęcie Rekolekcji
Niedziela 7.12.2014 r.
godz. 8:30 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Czachówku
godz.10:00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sobikowie
godz.12:00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sobikowie
godz.13.15 - Msza Św. dla dzieci z nauką rekolekcyjną w
Sobikowie
Poniedziałek 8.12.2014 r.
godz.10:00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sobikowie
godz. 16:30 (Roraty) - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w
Sobikowie
godz.18:00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sobikowie
godz.19:30 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Czachówku
Wtorek 9.12.2014 r.
godz.10:00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sobikowie
godz. 16:30 (Roraty) - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w
Sobikowie
godz.18:00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w Sobikowie
godz.19:30 - Msza Św. na zakończenie rekolekcji z nauką
w Czachówku
Rekolekcje poprowadzi: ks. Jacek Połowianiuk z diecezji
drochiczyńskiej

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś 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.
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.
2. Jutro Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Porządek
Mszy św. rekolekcyjny tj. 10.00, 16.30,
18.00 i 19.30 w Czachówku.
3. Od dzisiejszej niedzieli 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. Dziś również „Mikołajki” dla
najmłodszych
z
naszej
parafii
organizowany również przez PZC.
Zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę Św.
o godz. 13.15. Po Mszy św. swoją obecność
zapowiedział św. Mikołaj.
4. W Adwencie zapraszamy na Msze św.
roratnie odprawiane w tym tygodniu w
Sobikowie w poniedziałek i wtorek o godz.
16.30 a w czwartek i sobotę o godz. 7.00, w
środę i piątek o godz. 17.00. Po Mszy św. w
czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na
herbatę na plebanię. W Czachówku Msza św.
Roratnia w każdy piątek o godz. 18.00.

5. W środę 10. 12. 2014 r. o godz. 18.30 na
plebanii
odbędzie
się
spotkanie
Animatorów
Kandydatów
do
Bierzmowania.
6. 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 na sianku możemy składać
trwałe produkty żywnościowe do paczek
świątecznych dla potrzebujących z naszej
parafii.
7. W piątek 12.12. 2014 r spotkanie
Kandydatów do Bierzmowania z gr. p. Krystyny
Borowskiej o godz. 17.00 rok I o godz. 18:00
rok II, a o godz. 18:30 zebranie Parafialnego
Zespołu Światowych Dni Młodzieży.
8. Spotkanie formacyjne dla Ministrantów z
Czachówka i Sobikowa odbędzie się w sobotę
13.12. 2014 r. o godz.10.00. W tym miesiącu
spotkanie odbędzie się w Kaplicy w
Czachówku. Obecność obowiązkowa. Bardzo
prosimy aby na początku spotkania obecni byli
rodzice naszych ministrantów.
9. W przyszłą niedzielę 14.12. 2014 r. o

godz. 18:00 Comiesięczna Msza Św. i
spotkanie
dla
Kandydatów
do
Bierzmowania. Obecność obowiązkowa
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.
11. 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.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 7 XII – 14 XII
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
Poniedziałek, 8.12
10.00 Intencja wolna
16.30 (Roraty) Intencja wolna
18.00 + Ludwika Nowakowskiego w 30
rocz. śm., Ewy Nowakowskiej w 6 rocz. śm.
19.30 (Czachówek)
Wtorek, 9.12
10.00 Intencja wolna
16.30 (Roraty) + Stanisława Rosłona w 4
rocz. śm., Krystyny Rosłon
18.00 + Władysława, Wiktorię, Antoniego,
Eugeniusza Urbanowiczów, Stanisławę,
Franciszka Zwoleńskich
19.30 Msza Św. na zakończenie rekolekcji.
Środa, 10.12.
17.00 (Roraty) NOWENNA DO MBNP,
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Za parafian
+ Marka Golika w 6 rocz. śm, Krystynę,
Zygmunta Golików
Czwartek, 11.12.
7.00 (Roraty) Intencja wolna
Piątek, 12.12.
17.00 (Roraty) + Krystyny Skwarek w 1
rocz. śm., zm. z rodz. Skwarków i
Krawczyków
Sobota, 13.12.
7.00 (Roraty) Intencja wolna
16.00 + Tadeusza Sieńkowskiego w 14 rocz.
śm
17.00 + + Marianny, Zofii, Stefana,
Michała, Zygmunta Górków, Zofii i
Stanisława Choińskich
Niedziela 14.12.

10.00 + Andrzeja Wlazło w 34 rocz. śm,
Edmunda i zm. z rodz. Wlazłów i
Kasprzaków
12.00 + Henryka Antosiewicza w 30 rocz.
śm., zm. z rodz. Antosiewiczów i Zarębów
13.15 + Heleny i Władysława Chajęckich,
Stanisława, Haliny Chajęckich oraz zm. z
rodz. z obojga stron
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów
do Bierzmowania
intencje spisano 5.12.14
Refleksja na II Niedzielę
Adwentu
„Nie wolno być bezczynnym
obserwatorem”
„Pocieszcie, pocieszcie mój lud”. Współczujące spojrzenie nie
pozwala nam dłużej milczeć. Nadzieja nie jest naszą
własnością. Nikt, kto widzi i słyszy, nie może pozostać
bezczynnym obserwatorem. Początkiem Ewangelii jest „głos
wołającego na pustyni”. Trzeba wołać, bo znękany świat
przestał czekać, bo już się niczego nie spodziewa. W środku
bogatego świata człowiek doświadcza jałowej ziemi pustyni.
Kto go pocieszy?
/Wojciech Czwichocki OP/



Weekly tweet - wpis tygodnia
W II Niedzielę słuchamy słowa Markowego
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego”
Prostowanie dróg ludzkich, u Boga
nawrócenie,
Czas na korektę i adwentowe przemyślenie.
I chociaż świat dzisiaj podpowiada
poczekaj,
Bóg dał sumienie, które krzyczy, nie
zwlekaj!
Kazimierz


8.30 (Czachówek)
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