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Święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
j
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św. Stanisława BM
Sobików 15
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tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow @gmail.com
www.sobikow.parafia. info.pl

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich
rodziców )
Psalm responsoryjny: Ps 128,1-2,3,4-5
Drugie czytanie: Kol 3,12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego )
Ewangelia: Łk 2,22-40 (Dziecię rosło napełniając się mądrością )
Modlitwa do Świętej Rodziny
Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami
modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
/Papież Franciszek/
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na Mszę Dziękczynną za
rok A.D. 2014, która sprawowana będzie w Kościele 31.12.2014 r. o
godz. 18:00. Podczas Mszy Św. ks. Dziekan podsumuje kończący się
rok i przedstawi plany związane z nadchodzącym rokiem 2015.

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

Z okazji Nowego Roku Pańskiego 2015 wszystkim naszym Parafianom i miłym Gościom
życzymy wielu łask Bożych i sukcesów zawodowych.
Ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński
Dziekan Dekanatu Czerskiego wraz z Duszpasterzami

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

Betlejem wczoraj i dziś

Jan Paweł II mawiał o Wadowicach: „Tutaj
wszystko się zaczęło…”, a Jezus Chrystus
mógłby to samo powiedzieć o Betlejem…
Nazwa Bet-Lehem nie zmieniła się przez
ostatnie 3500 lat, choć w różnych epokach i
językach była różnie tłumaczona. W czasach
pogańskich oznaczała „dom bożka płodności
Lahama”, w języku hebrajskim i aramejskim
oznacza dosłownie „dom chleba,” a w języku
arabskim to „dom mięsa”. Miejsce to stało się
szczególnie ważne z chwilą wyboru Dawida
na króla Izraela. W tradycji biblijnej potomek
z rodu Dawida był oczekiwanym Mesjaszem,
a jego narodziny w Betlejem zapowiadali
prorocy. Trzeba nam też wiedzieć, że
niektórzy naukowcy twierdzą, iż Jezus
narodził się w Nazarecie, a tekst Ewangelii jest
tylko poetyckim opisem, który nie ma wartości
historycznej. Odnosi się do tego w swej
najnowszej książce o dzieciństwie Jezusa
Chrystusa papież Benedykt XVI, który
wykazuje, że takie stwierdzenie nie ma oparcia
w żadnym dokumencie pisanym ani w
miejscowej tradycji, a jest raczej pomysłem
niektórych uczonych. Według jedynych
źródeł, jakie znamy, Jezus narodził się w
Betlejem, a dorastał w Nazarecie. My
chrześcijanie, patrzymy na Betlejem jako na
kolebkę chrześcijaństwa. Obecnie jest to ok.
25-tysięczne miasteczko. Mieszka tu jedna z
najstarszych wspólnot chrześcijańskich na
świecie. Jeszcze 50 lat temu chrześcijanie
stanowili większość mieszkańców Betlejem,
ale w ostatnich dziesięcioleciach wiele rodzin

chrześcijańskich wyemigrowało i większością
są muzułmanie. Sami zaś chrześcijanie nie
mają łatwego życia: przez muzułmanów
uważani są za obcych, a przez Żydów za
Arabów, więc są grupą „pomiędzy.” Nie
sposób też nie wspomnieć, że Betlejem podobnie jak inne tereny palestyńskie - jest
odizolowane murem, co utrudnia lub czasem
uniemożliwia poruszanie się po regionie. Nie
ma jednak utrudnień dla pielgrzymów i
turystów, którzy mogą swobodnie przyjeżdżać
do Betlejem. Po kryzysie pokojowym w
listopadzie br. znów jest spokojnie i coraz
więcej osób przyjeżdża do Ojczyzny Jezusa. A
Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca w Roku
Wiary do pielgrzymowania do Rzymu i Ziemi
Świętej. To kolejny motyw, aby odwiedzić
kolebkę naszej wiary - Betlejem, Nazaret,
Kafarnaum, Jerozolimę i wiele innych miejsc,
gdzie
wszystko
się
zaczęło
./Ks. Paweł Rytel Andrianik/

Wizyta Duszpasterska
Od 27 grudnia rozpoczeliśmy
Wizytę duszpasterską w
naszych domach, zwaną kolędą.
Rodziny, które zamieszkały w
tym roku na terenie naszej
parafii i chcą przyjąć kapłana,
proszeni są o powiadomienie
Duszpasterzy w kancelarii lub
zakrystii. W tym tygodniu
odwiedzimy mieszkańców:
Poniedziałek 29.12.2014 r.
Czachówek od godz. 9:30 , ul. Główna od nr. 1 do
szkoły, ul. Słoneczna, Sosnowa, Malinowa i Szkolna
Wtorek 30.12.2014 r.
Czachówek od godz. 9:30 , ul. Wąska i Główna od
szkoły do pp. Chmielewskich, ul. Kościelna, Pod
Gwiazdami, Tęczowa
Środa 31.12.2014 r.
Czachówek od godz. 9:30 , ul. Główna od
pp. Chmielewskich do końca, ul. Brzozowa i Klonowa.
Piątek 2.01.2015 r.
od godz. 9:30 Julianów, ul. Sosnowa
Sobota 3.01.2015 r.
od godz.9:30 Julianów c.d.

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziękujemy wszystkim, którzy
pomagali w przygotowaniach do Świąt
Bożego Narodzenia: Dziękujemy p.
Danucie Chmielewskiej, Iwonie Matysiak,
Ryszardowi Rosłonowi, Edwardowi i
Stanisławowi Gnatowskim i Kazimierzowi
Gawęda,
Milenie
Zielińskiej
za
przygotowanie tegorocznej szopki i ubranie
choinek. W Czachówku zaś: pp. Arturowi
Książkowi,
Barbarze
Kozłowskiej,
Jadwidze Otulak z córkami, Monice i
Sylwestrowi Bugalskim, Tadeuszowi
Jaworkowi, Kazimierzowi Lipskiemu,
Stanisławowi Warszawikowi, Edwardowi
Tobiaszowi. Serdeczne podziękowania
kierujemy do pp. Beaty i Stanisława
Cholewa, Tomka Sajko za podarowanie
choinek do naszego Kościoła. Dziękujemy
Ministrantom i Strażakom z Cendrowic za
asystę podczas pasterki. Bóg zapłać
wszystkim za poniesiony trud.
2. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na

1.

obóz zimowy dla Ministrantów, który
odbędzie się w styczniu, gdyby ktoś był
zainteresowany udziałem w nim
prosimy o kontakt z ks. Mariuszem.

3. 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.
4. W tym tygodniu po Kolędzie

odwiedzimy rodziny mieszkające w
następujących miejscowościach:
- w poniedziałek 29.12. – Czachówek,
ul. Główna od nr. 1 do szkoły, ul.

Słoneczna, Sosnowa, Malinowa i
Szkolna
- we wtorek 30.12. – Czachówek, ul.
Wąska i Główna od szkoły do pp.
Chmielewskich, ul. Kościelna, Pod
Gwiazdami, Tęczowa, Księżycowa
- w środę 31.01. – Czachówek, ul.
Główna od pp. Chmielewskich do
końca, ul. Brzozowa i Klonowa.
- w piątek 2.01. – Julianów, ul.
Sosnowa
- w sobotę 3.01. – Julianów c.d.
W przyszłym tygodniu:
- w poniedziałek: Gabryelin, Ławki od
godz. 15.00
- we wtorek: Kozłów, Grabina od godz.
9.30, Staniszewice od 16.00
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o
godz. 9.30 lub
po południu i
odwiezienie go po kolędzie. Osoby,
które nie mogą nas przyjąć w
wyznaczonym terminie prosimy o
zgłaszanie innego terminu do zakrystii
lub kancelarii. Przypominam nr tel.
kom. na plebanię: 884062057. Ofiary
zbierane podczas kolędy w tym roku
przeznaczone będą na spłatę kredytów
zaciągniętych na remont ogrodzenia
wokół cmentarza.
5. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
- Tomasz Marczak, kawaler z Grobic w
par. tutejszej i Kinga Sałyga, panna z
parafii św. Trójcy w Konarach.
Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
6. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 28 XII – 4 I
Niedziela 28.12.
8.30 (Czachówek)
Refleksja na Niedzielę
10.00 + Antoniego Kamińskiego w 3 rocz. śm.
Świętej Rodziny
12.00 + Józefa i Marianny Urbanowiczów,
„Bóg nam ofiarowany”
Alicji Płaska
13.15 Za parafian
Maryja i Józef przynieśli Jezusa do
Poniedziałek, 29.12
świątyni, by ofiarować Go Bogu.
Symeon i Anna rozpoznali jednak w Nim Boga, który
17.00 + Danuty Idaczyk w 30 dni po śmierci
ofiarował się nam – ludziom. Skoro człowiek ma takie
17.30 + Heleny Augustyniak w 30 dni po
trudności w ofiarowaniu się Bogu, to Bóg postanowił
śmierci
ofiarować się człowiekowi. Bóg nie może patrzeć
Wtorek, 30.12
bezczynnie na taki brak miłości w świecie. Człowiek
7.30 Intencja wolna
nie chce albo nie potrafi kochać Boga, to Bóg
Środa, 31.12.
postanowił dać swoją Miłość człowiekowi. O tym
mówi wspominane dziś uroczyście ofiarowanie Pana
16.30 Nabożeństwo na zakończenie Roku
Jezusa w świątyni. To ofiarowanie wypełniło się bez
2014
reszty na krzyżu.. Szukając sił do codziennego
17.00 Msza Św. Dziękczynna za łaski
ofiarowania się Bogu, pamiętajmy, że On pierwszy
otrzymane w kończącym się roku 2014
sam ofiarował się nam. On jest dla nas! I nie dlatego,
+ Romana Tywonka, Józefa i Genowefy
że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że po prostu
jesteśmy. Już samo nasze istnienie jest dla Boga
Tywonków
wielką radością. Cieszmy się i my Jego obecnością,
Czwartek, 1.01.
tym, że On jest Bogiem bliskim nam,
8.30 Msza Św. w Czachówku
bezgranicznie
nam
oddanym
10.00 + Mieczysława Zawadzkiego w II rocz.
/Mieczysław Łusiak SJ/
śm. , Jana Zawadzkiego w 23 rocz. śm.
12.00 + Eugeniusza i Jadwigi Zwolińskich,

Jana i Jadwigi Plesiewiczów oraz zm. z ich
Weekly tweet - wpis tygodnia
rodzin
18.00 + Melanii i Mariana Urbańskich,
Niezapomniany nastrój, świąteczna
Zbigniewa, Heleny i Władysława
atmosfera,
Czupryńskich, Jana Należytego
Wigilia,
opłatek, jeszcze kolęda dociera.
Piątek, 2.01.
Idźmy
od
dzisiaj za św. Rodziną,
17.00 + Stanisławy Karbowiak
krok w krok,
18.00 Msza Św. z nabożeństwem do Serca
z tym błogim stanem duszy przez cały
Pana Jezusa w Czachówku
Sobota, 3.01.
Boży Rok.
7.10 Godzinki o Niepokalanym Sercu NMP
I przygarnijmy innych wokół siebie,
7.30 Intencja wolna
przyjacielu,
17.00 + Aleksandry Kucharskiej w 3 rocz. śm.
bo „Oto Ten przeznaczony jest na upadek
Niedziela 4.01.
i na powstanie wielu”
8.30(Czachówek)
10.00 Eugeniusza Olczaka w 5 rocz. śm.
Kazimierz
12.00 Genowefy i Jana Fliśińskich, dziadków

Strzyszewskich i Fliśińskich
13.15 Za parafian
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