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Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 
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05-530 Góra Kalwaria 
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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 
 

 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 (Królestwo Dawida będzie trwało 

wiecznie) 

Psalm responsoryjny: Ps 89,2-3.4-5.27 i 29 

Drugie czytanie: Rz 16,25-27  (Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została 
objawiona) 

Ewangelia:  Łk 1,26-38 (Maryja pocznie i porodzi Syna) 

  

Oto ja Służebnica Pańska… 
Elżbieta od Trójcy Świętej pisze o Maryi: „Ojciec niebieski pochylił się ku tej istocie tak 

pięknej, a nieświadomej swej piękności, i chciał, by stała się w czasie Matką Tego, którego 

On jest Ojcem w wieczności. Wówczas zstąpił Duch Miłości, który przewodniczy wszelkim 

poczynaniom Bożym, a Dziewica wyrzekła 

swoje fiat: ‘Otom ja służebnica Pańska, niech mi 

się stanie według słowa Twego’. Dokonała się 

wtedy jedna z największych tajemnic i przez zstąpienie 

w Nią Słowa Maryja stała się na zawsze zdobyczą 

Boga” Ale bycie Służebnicą albo zdobyczą Boga nie 

gwarantuje poczucia Jego obecności. Co więcej Maryi 

nie pozostawił Bóg do pomocy, służby i ochrony 

12 tysięcy aniołów. Nie pozostawił jej też w wielkiej 

uczuciowej pociesze czy euforii. Pismo Święte mówi, 

że wtedy odszedł od niej anioł. To tak jakby Maryja 

weszła w strapienie duchowe. Być wybranym, wybraną przez Boga, nie oznacza doświadczać 

stale pocieszeń. Często oznacza to wejście w strapienie duchowe. Maryja, jak wiemy, nie 

kontempluje swojego opuszczenia. Ona uda się do Elżbiety, wyjdzie na zewnątrz, do 

uczynków miłości... Maryja uczy chrześcijanina tajemnicy życia wewnętrznego. 

Życia skupionego na Bogu obecnym we własnym wnętrzu, a jednocześnie otwartego na 

potrzeby tych, którym może być trudniej niż nam. 

/Ks. Marek Kruszewski/ 
 

 
Niech przeżywanie tajemnicy narodzin Chrystusa prowadzi 
nas do pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który 
posyła na świat swojego Syna.  
Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną drogę 
życia i staje się źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, 
które zawsze zwycięża.  
Wszystkim naszym Parafianom i miłym Gościom życzymy 
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.  
                                          Z kapłańskim błogosławieństwem! 

ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński 
Proboszcz parafii Św. Stanisława BM 

Dziekan dekanatu Czerskiego  
wraz z Duszpasterzami 

 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Chrześcijański obrzęd 
Wieczerzy Wigilijnej 

Na stole nakrytym 
białym obrusem 
kładziemy Pismo 
Święte i opłatek oraz 
ustawiamy świecę 
(najlepiej Wigilijnego 
Dzieła Pomocy 
Dzieciom). Jedno 
miejsce przy stole 
pozostaje wolne jako 

znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami 
zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Wieczerzę 
wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli 
prowadzi ją ojciec. 

W   Imię  Ojca  i Syna  i  Ducha  Świętego ,  Amen. 

ZAPALENIE ŚWIECY: Ojciec lub matka zapala świecę 
na stole. 

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa. 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 
W  tej uroczystej chwili  wychwalajmy  Boga,   
naszego Ojca,  za  świętą  noc, w  której  Jego  Syn   
Jezus  Chrystus  narodził  się   z  Marii 
Dziewicy.   Przeżyjmy  tamto wydarzenie  
opisane  w Ewangelii   św.  Łukasza: 
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara 
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym 
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy 
wielkorządca Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc 
wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. 
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 
ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać 
zapisać z poślubiona sobie Maryja, która była 
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego 
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej 
okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż 
nocna nad swoja trzoda. Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że 
bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie 
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielka, która 
będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. 
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę 
owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała  

Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania”. 

 

Wspólna  Modlitwa. 
Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas 

zbawić prośmy  by obdarzył  nas  miłością  i  pokojem, 

powtarzajmy: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem 

 Panie Jezu, udziel  naszej rodzinie 
daru  zgody i pojednania, 
szczęścia  i  radości: Obdarz  nas  miłością  i
  pokojem. 

 Panie Jezu, obdarz   nas szczęściem, 
radością, miłością i pokojem, 
także  naszych  sąsiadów, 
przyjaciół  i  znajomych: Obdarz  nas   
miłością  i  pokojem. 

 Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, 
samotnych, chorych i nieszczęśliwych, 
pociesz i umocnij  Dobrą 
Nowiną  Zbawienia: Obdarz  nas  miłością  
i  pokojem. 

 Panie Jezu, obdarz, 
naszych  zmarłych  krewnych, bliskich, 
znajomych  szczęściem  i  wiecznym   zbawi
eniem: Obdarz  nas  miłością  i  pokojem. 

 Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą, 
Bogu nasze osobiste podziękowania, prośby 
aby je pobłogosławił. Ciebie Prosimy, 
wysłuchaj nas Panie 

Zjednoczeni   w   miłości, 
odmówmy   wspólnie  modlitwę, 
której  nauczył   nas  Jezus  Chrystus:   Ojcze   nasz ... 
Polećmy  Bogu   przez   pośrednictwo  Matki  Jezusa  
Chrystusa -  naszą rodzinę, naszych 
przyjaciół,  sąsiadów, gości, samotnych  i 
chorych: Zdrowaś  Maryjo ..... 
Panie Boże, Ty sprawiłeś , że 
ta  święta  noc  zajaśniała  blaskiem  prawdziwej  świa
tłości Twojego Syna: spraw, 
abyśmy  w  naszym  codziennym  postępowaniu 
jaśnieli  blaskiem  Twojej światłości. 
Pobłogosław  nas  i  te opłatki, 
którymi  będziemy  się  dzielić  zwyczajem  naszych  ojc
ów.  Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i 
życzliwością z każdym człowiekiem. 
Obdarz   nas  wszystkich Twoim pokojem, abyśmy 
wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

                                                                                                            

http://zabno.diecezja.tarnow.pl/index.php/8-nowoci/newsy/2524-chrzescijanski-obrzed-wieczerzy-wigilijnej2012
http://zabno.diecezja.tarnow.pl/index.php/8-nowoci/newsy/2524-chrzescijanski-obrzed-wieczerzy-wigilijnej2012


Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1.  Dziś  Parafialny Zespół Caritas 

rozprowadza świece na stół wigilijny w 

ramach ogólnopolskiej Akcji Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom. Pozostało 

jeszcze sporo świec w  cenie 20,- zł. 

Zachęcamy do wsparcia tego 

szlachetnego dzieła. 

2. Przy wyjściu z kościoła u 

Ministrantów możemy nabyć stroiki 

świąteczne. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony zostanie na 

dofinansowanie obozu zimowego dla 

Ministrantów, który odbędzie się w 

styczniu. 

3. W sobotę i niedzielę do najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii dostarczono 

prawie 80 paczek. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do ich 

przygotowania. Dziękujemy PZC oraz tym 

wszystkim, którzy złożyli swoje dary w 

Kościele i Kaplicy oraz w sklepach gdzie 

były wystawione kosze na dary. 

Dziękujemy również właścicielom sklepów 

za umożliwienie zbiórki darów. Bóg zapłać 

za poniesiony trud. 

4. W Adwencie zapraszamy na Msze św. 

roratnie odprawiane w tym tygodniu w 

Sobikowie w poniedziałek, wtorek i środę 

o godz. 7.00. 

5. 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. 

6. W środę Wigilia. W tym roku 

Pasterka będzie odprawiona w 

Czachówku o godz. 22.00 a w 

Sobikowie tradycyjnie o 24.00. Przed 

Pasterką o godz. 23.30 serdecznie 

zapraszamy na czuwanie modlitewne i 

wspólne kolędowanie, które  

poprowadzi nasz Parafialny Zespół 

„Genesis”. Ministranci proszeni są o 

przybycie do zakrystii przed Pasterką w 

Czachówku o godz. 21:30 w Sobikowie 

o 23.20  

7. W czwartek i piątek Święta Bożego 

Narodzenia. Porządek Mszy św. 

Niedzielny. W II dzień świąt taca 

zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona będzie na KUL. 

8. W sobotę 27 grudnia rozpoczynamy 

kolędę. Od godz. 9.30 odwiedzimy 

rodziny mieszkające w Obrębie. W 

przyszłym tygodniu kolędować 

będziemy w Czachówku. Ofiary 

zbierane podczas kolędy w tym roku 

przeznaczone będą na spłatę kredytów 

zaciągniętych na remont ogrodzenia 

wokół cmentarza. 

9. W tym tygodniu zakończyliśmy  prace 

przy nowym ogrodzeniu cmentarza oraz 

jego inwentaryzacji. W najbliższych dniach 

na naszych stronach internetowych będzie 

możliwe obejrzenie całego planu 

cmentarza. Prosimy o regulowanie tzw. 

„pokładnego”, należnego co 20 lat a  

przeznaczonego na utrzymanie cmentarza. 

10. P. Tomasz, nasz organista 

zakończył roznoszenie Opłatków na 

stół wigilijny. Bardzo serdecznie 

dziękuje wszystkim za życzliwe 

przyjęcie. 

11. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

podwójne numery „Gościa Niedzielnego” 

w cenie  7,- zł i „Niedzieli” w cenie 10,- zł. 

W „Niedzieli” dodatek - płyta DVD z 
filmem o Marii Okońskiej i kalendarz na 

2015 r. W „Gościu Niedzielnym” dodatek 

Śpiewnik kolędowy. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 



Intencje Mszalne 21 XII – 28 XII 
 

Niedziela 21.12. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 + Bogusława w 22 rocz. śm., Radosława w 

19 rocz. śm., Marianny Buraczyńskich 

10.00 + Bogusławy Kozyra (im.) 

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 

Poniedziałek, 22.12 
7.00 (Roraty) Intencja wolna 

Wtorek,  23.12 
7.00 (Roraty) Intencja wolna 

17.00 + Stanisława Bućko w 2 rocz. śm. 

Środa, 24.12.   
7.00 (Roraty) Intencja wolna 

22.00 Pasterka w Czachówku 

Czwartek, 25.12.   
24.00 Pasterka za parafian 

8.30  Msza Św. w Czachówku 

10.00 + Jerzego, Andrzeja, Piotra, Franciszki 

Michalskich, Anny, Józefa Dolińskich 

12.00 + Stanisławę, Kazimierza, Katarzynę, 

Stanisława Gozdalików, Anielę, Jana, Zdzisława 

Bursa 

13.15 O Boże bł. I potrzebne łaski dla Andrzeja i 

Teresy Walickich w 25 rocz. ślubu 

Piątek, 26.12. 
8.30 Msza Św. w Czachówku 

10.00 + Antoniego Pieniążka w 11 rocz. śm. 

12.00 + Mariannę, Antoniego Choińskich, zm. z 

rodz. Choińskich i Brzezińskich 

Sobota, 27.12. 
16.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jana i 

Heleny Molak w 40 rocz. ślubu 

16.30 + Władysławy i Zygmunta Samoraj 

17.00 + Adama Urbańskiego w 6 rocz. śm. 

Niedziela 28.12. 

8.30(Czachówek) 

10.00 +Antoniego Kamińskiego w 3 rocz. 

śmierci 

12.00 + Józefa i Marianny Urbanowiczów, 

Alicji Płaska 

13.15 Za parafian 

intencje spisano 18.12.14 
 

 

Refleksja na IV Niedzielę Adwentu 
„Dla Boga nie ma nic możliwego” 

 
Każdy z nas ma w swoim życiu 
chwile zwiastowania: zaskakująca 

wiadomość, nowa praca, zmiana mieszkania, 

niezapowiedziany gość, dar poczęcia, łaska 
powołania. To chwile, kiedy Bóg wkracza w nasze 

życie ze swoim planem miłości. Niekiedy Boży plan 

jest spełnieniem naszych pragnień i oczekiwań, innym 
razem zmienia radykalnie nasze dotychczasowe życie 

i krzyżuje nasze plany. Jest zrozumiałe, że pojawia się 
wtedy lęk. Anioł uspokaja nas jak Maryję: „Nie bój 

się!” (Łk 2,30). Jak Ona miejmy odwagę stawiać 

pytania, „prosić o znak” (por. Iz 7, 11), by upewnić się 
co do Bożych zamiarów. Bądźmy gotowi przyjąć 

każdą odpowiedź i wypowiedzieć nasz „fiat” – „niech 

mi się stanie”. Nie wszystko od razu będzie jasne 
i zrozumiałe. Najpierw trzeba zaufać, zrozumienie 

przyjdzie później. Zawsze przychodzi. „Jak” to 

„departament Boga”- ktoś mądrze powiedział. 
A dlaczego Bogu mogę zaufać? To proste: „bo dla 

Niego nie ma nic niemożliwego”. 
„                                                      /ks. Wojciech Zimny/ 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Już IV Niedziela Adwentu – oczekiwania 

Na przyjście miłości Pana i w nas 
panowania. 

«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 

stanie według twego słowa». 

Dziwna to była Maryi z Aniołem 

rozmowa, 
I tak do dzisiaj ten refren się echem 

odbija, 

Tylko wsłuchaj się w codzienne 
„Zdrowaś Maryja”. 

                                                        Kazimierz 
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