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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11 (Ogromnie weselę się w Panu)
Psalm responsoryjny: Łk 1,46-48,49-50,53-54
Drugie czytanie: 1 Tes 5,16-24 (Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana)
Ewangelia: J 1,6-8.19-28 (Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa)

Niedziela Gaudete
Niedziela Gaudete to niedziela radości i światła. Odsłania źródła prawdziwej,
niewyczerpanej radości. Jest to niedziela różowa. Adwentowy fiolet rozjaśniony
jest ciepłym światłem bliskiego Przyjścia Pana. Kościół dopuszcza tego
dnia kwiaty na
ołtarzu.
Zwróćmy uwagę,
że chodzi dziś
jednak o inną
radość niż ta,
którą lansuje świat.
Świat bowiem
kasuje wszystko,
co
smutne
i refleksyjne. Co
wieczór
dostarcza
mi
„taniec
na
lodzie
z gwiazdami,
które
śpiewają:
mam talent”
oraz hit filmowy.
Świat smutne
zaduszki chce mi
zastąpić
amerykańskim
Halloween,
mój adwent zabić szaleństwem zakupów, „świętem prezentu pod choinkę”. W
piątki organizuje się dyskoteki, a ostatnio także wesela. Radość świata nie ma
w sobie żadnego spokoju i pokoju. Przypomina raczej serial komediowy
z podkładanym śmiechem. Tylko, że człowiek wyśmieje się na komedii,
wyśmieje, a potem zostaje w wewnętrznej pustce. Radość proponowana przez
Kościół bierze się ze Słowa i Sakramentów, bierze się stąd: że Bóg jest z nami, że
kocha, że się o nas troszczy, że odpuszcza nam grzechy, że uwalnia nas od złego;
W ewangelii Św. Jan Chrzciciel nazywa się głosem wołającym na pustyni.
/Ks. Marek Kruszewski/

W tym tygodniu ze na Roraty zapraszamy:
Poniedziałek ,wtorek: godz. 7:00
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

Szukam ciepła…
Adwentowe refleksje
Dobro jest w nas. Może zapomnieliśmy o tym,
że można się nim podzielić. Zamarzło chłodem
międzyludzkich relacji. Wzejdzie słońce przyjdą święta. Dobry Bóg będzie budził złożone
w nas dobro. Podzielmy się sobą, aby nikt obok
nas nie umarł z wyziębienia. Ociepliło się.
Zapachniało wiosną. Na niebie pojawiły
się sznury ptaków. Rozkrzyczane, radosne
wracają, ponieważ zrobiło się cieplej. Widziałem
je jesienią, jak zbierały się do
odlotu.
Było smutno, ponuro, robiło się
zimno. Nie krzyczały. Sznurami
sunęły do ciepłych krajów.
Każdy ucieka z miejsc chłodnych
i wyziębłych. Skuleni szukamy
ciepłych krajów. Ciepłe kraje
tworzą też ludzie. Miłość
ogrzewa świat. Ale miłość
spogląda na innych przez nasze
osobowości. Dobry człowiek dobre słońce. Miłość wyznacza
bliskość. Promieniami miłości są
uśmiech i słowo. Czym różni się uśmiech od
śmiechu? W uśmiechu są czułość, tkliwość,
serdeczność, rzewność. Śmiech nie jest czuły.
Jest hałaśliwy, jakby zachwycony sobą. Uśmiech
to wdzięk serca. A słowo? Czasami wystarczy
jedno, by ustawić człowieka. Jednym słowem
można odmienić czyjeś życie. Może być iskrą
rozpalającą motywację do życia. Tyle dziś słów,
krzyku, dyskusji nowomowy. Tyle smutnych,
poważnych, nadąsanych twarzy. Biegniemy,
spieszymy się, uciekamy. Ucieczka to nie
to samo, co porzucenie. Ucieczka zakłada
tęsknotę. Kiedy robi się zimno, ptaki odlatują
do ciepłych krajów. Gdzie jest ten kraj?
No właśnie, zajęci sobą, wszystkich porażamy
egoizmem i butą - mrozimy serce. Zimny
człowiek - zimne relacje. Dlaczego dzieci dziś
wyrywają się z domu? Bo chłodno. Może
i bogato, ale zimno. Małżonkowie szukają
sztucznych podgrzewaczy serc, a później
śpiewają: „Otulmy się miłością... to taki szal
na chłody naszych dni”. Jest zimno, choć obficie
i ładnie. Ale ptaki lecą tam, gdzie
ciepło. Rozgrzać zamrożone serce. Ile ukochasz,

tyle rozgrzejesz. Uczyć się kochać to
inwestycjaw budowanie ciepłych krajów. Uczyć
się mądrości kochania. Wady nie powstają przez
mozolne ćwiczenia, lecz przez ciągłe
zaniedbania. Cnoty powstają przez trudną
i cierpliwą pracę. Cnoty nie są nigdy czymś
gotowym. Cnotą jest to, co dobrym czyni
człowiek, który ją posiada. Cnota czyni dobrym
tego, kto ją posiada. Miłość nie jest czymś
gotowym. Trzeba się jej uczyć. To tylko uczucia
przychodzą i odchodzą. Jeśli tylko one
zdominują nasze życie - ciepło i zimno nie zdążą
się wyminąć w drzwiach
naszych
domów.
A
właściwie rodzą przeciąg, w
którym przeziębia się każda
miłość niewinna. W niej się
człowiek rozwija, czuje się
bezpieczny i cieszy się jak
dziecko biegające po plaży w
promieniach słońca. Tylko
ciepło
miłości
ogrzewa.
Ogrzewać
zamrożone serca to również
pozwolić
się
im
wypowiedzieć. Słuchać to
tworzyć przestrzeń dla
drugiego. Topnieją wtedy lody, gdy się ludziom
pozwala
być
sobą.
Można zmrozić drugiego spojrzeniem, słowem,
gestem. A później nastaje zima. Siedzimy obok
siebie, rośnie oddalenie. Oczywiście nikogo
nie można zmusić do miłości. Ale można się
bronić
przed
zamarzaniem
serca.
Kilka lat temu małżeństwo, które obchodziło
złoty
jubileusz,
odbierało
medal
od
pana
prezydenta.
Po uroczystości dziennikarka zapytała 76-letnią
panią, co trzeba robić, aby przeżyć tyle lat
razem. Starsza pani uśmiechnęła się i po chwili
odpowiedziała: Trzeba umieć przebaczać. I
znowu kochać… Ale jest taki kraj, ciepły kraj, a
może kraina - świat Boga. W nim nie ma zimy.
Zawsze jest słońce. Patrzy Dobry Bóg z miłością.
Więc gdy zimno, gdy jesień dla serca, wystarczy
się zwrócić tam, gdzie Miłość nigdy się nie
kończy...
/ks. Krzysztof Pawlina/

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś rozpoczynają się Dni
Kwartalne
Modlitw
o
życie
chrześcijańskie rodzin. Zachęcamy do
modlitw w tej intencji.
2.
Parafialny
Zespół
Caritas
rozprowadza świece na stół wigilijny w
ramach ogólnopolskiej Akcji Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. Do nabycia
pozostały duże świece w cenie 20 zł.
Zachęcamy
do
wsparcia
tego
szlachetnego dzieła.
3. 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. W
najbliższą sobotę i niedzielę PZC
dostarczać będzie paczki świąteczne
dla najbardziej potrzebujących z naszej
parafii. Jeszcze do piątku możemy
składać trwałe produkty żywnościowe
do paczek w Kościele lub zakrystii oraz
w sklepach spożywczych na Ławkach u
Państwa Czupryńskich i w Czachówku
u Państwa Szotów.
4. W Adwencie 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. porannych zapraszamy dzieci i
młodzież na herbatę na plebanię. W
Czachówku Msza św. Roratnia w
każdy piątek o godz. 18.00.
5. W piątek zainstalowane zostały
parapety pod witrażami w nawie
głównej
kościoła.
Serdecznie

1.

dziękujemy p. Markowi Szołtunowi z
Wągrodna za ufundowanie wszystkich
nowych granitowych parapetów w
kościele. Sama ich waga to ponad 1500
kg.
6. W piątek 19 grudnia o godz. 19.00
zapraszamy
członków
Rad
Ekonomicznej i Duszpasterskiej na
ostatnie w tym roku spotkanie
połączone ze wspólnym opłatkiem.
7. Osoby, które chciałby śpiewać lub
grać w Parafialnym Zespole „Genesis”
zapraszamy na próby, które odbywają
się w piątki o godz.19.00
8. W tym tygodniu zakończymy prace
przy nowym ogrodzeniu cmentarza.
Prosimy
o
regulowanie
tzw.
„pokładnego”, należnego co 20 lat a
przeznaczonego
na
utrzymanie
cmentarza.
9. Jeszcze w tym tygodniu nasz
organista
p.
Tomasz
roznosi
poświęcone opłatki na stół wigilijny.
Prosimy o życzliwe przyjęcie p.
Tomasza. Opłatki są również do
nabycia w zakrystii.
10. We wtorek 23 grudnia pójdziemy z
przedświąteczną komunią św. do
chorych, których nie odwiedzamy w I
Piątki miesiąca. Prosimy o zgłaszanie
adresów chorych do zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
11. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.
cmentarza.

Intencje Mszalne 14 XII – 21 XII
Niedziela 14.12.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Andrzeja Wlazło w 34 rocz. śm,
Edmunda i zm. z rodz. Wlazłów i
Kasprzaków
10.00 + Jerzego Malinowskiego w 9 rocz.
śm., Janiny i Tadeusza Sztyber
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
Poniedziałek, 15.12
7.00 (Roraty) Intencja wolna
17.00 + Joanny Gawenda w 30 dni po
śmierci
Wtorek, 16.12
7.00 (Roraty) Intencja wolna
17.00 . + Ryszarda Krzyczkowskiego w 5
rocz. śm.
Środa, 17.12.
17.00 (Roraty) NOWENNA DO MBNP,
MSZA ŚW. ZBIOROWA
Za parafian
O zdrowie i bł. Boże dla Zofii Sieńkowskiej
z okazji 90 rocz. ur.
Czwartek, 18.12.
7.00 (Roraty) Intencja wolna
Piątek, 19.12.
17.00 (Roraty) + Józefa Molaka w 29 rocz.
śm., zm. z rodz. Hiltów, Molaków, Jana i
Jerzego Szczepaników
Sobota, 20.12.
7.00 (Roraty) Intencja wolna
16.00 + Ignacego Auguścika i rodzinę
Olejniczaków i Auguścików
17.00 + Gabrielę w 3 rocz. śm, Dariusza,
Stanisława, Stefanię, Józefa Trzochów
Niedziela 21.12.
8.30(Czachówek)

10.00 + Bogusława w 22 rocz. śm.,
Radosława w 19 rocz. śm., Marianny
Buraczyńskich
12.00 + Józefa Tywonka w rocz. śm.,
Łukasza i Bronisława Tywonków
12.00 + Józefa, Mariannę, Franciszka
Łuczaków, dziadków Łuczaków
13.15 O zdrowie i potrzebne łaski dla
Karoliny z okazji 18 rocz. ur.
13.15 + Władysławy Odolińskiej w 15 rocz.
śm., zm. z rodz. Odolińskich, Gajewskich i
Olizarowiczów
intencje spisano 12.12.14
Refleksja na III Niedzielę Adwentu
„Radujcie się w Panu”
„Radujcie się zawsze w Panu” – głosi
dziś antyfona na wejście. Adwent, jak
zresztą całe chrześcijaństwo, zaprasza nas do radości
zuchwałej. To ona jest miarą nadziei. J
eśli mimo wszystko – mimo smutku, niepowodzeń,
zmęczenia własnym złem i głupotą – jest w nas
wewnętrzna radość, to znaczy, że trwa nadzieja.
Radość z tego, co przed nami, czego jeszcze nie widać,
co jedynie daje się przeczuć w ledwie widocznych
znakach, powoli przeradza się w pewność: „Pan jest
blisko”.
„

/Wojciech Czwichocki OP/



Weekly tweet - wpis tygodnia
Już III Niedziela Adwentu i to pytanie,
„Kto ty jesteś ?” odpowiedz koniecznie nam
Janie,
Bo w duszach ludzkich olbrzymie spustoszenia,
Zwichrowane myśli, przenicowane sumienia,
«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pańską”
Zejdź więc z nieznanej drogi, na drogę
chrześcijańską.
Kazimierz
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