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II niedziela po 
Narodzeniu Pańskim               

 
 

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

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: Syr 24,1-2.8-12  (Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie) 
Psalm responsoryjny: Ps 147,12-13,14-15,19-20 

Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18  (Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci) 

Ewangelia: J 1,1-18  (Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami)  

O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!  

Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju … /A.Mickiewicz/ 
 

To był rok… 
 

Koniec roku to zwykle czas 

podsumowania, ocena realizacji  

i dokonania. Przypomnieć należy 

sierpniowe wydarzenie. Naczelne, to 

Matki Boskiej nawiedzenie w kopii 

Obrazu Jasnogórskiego, naszej wspólnoty 

i wielogodzinne czuwanie od soboty. 

Pierwsze historyczne odwiedziny 

Nuncjusza i dwie w krótkim czasie wizyty Ordynariusza. Były 

rekolekcje, śluby, chrzciny, pogrzeby, Bierzmowanie, sakrament 

chorych, w miarę potrzeb. Odsłonięto  pomnik upamiętniający wojnę. 

Wstawiono 15 witraży w tym ks. Sajnę, męczennika za wiarę i Prymasa 

Tysiąclecia, św. papieży, teściowej, królowej Jadwigi. Był remont 

organów i z czasem wyścigi, bo coraz to nowe piszczałki szwankowały, 

A dni parafialnego odpustu się zbliżały. Uregulowano stan prawny 

nowego cmentarza, Zmieniono rzutnik, którego remont się powtarzał, 

Założono głośniki i oświetlenie kościoła od ulicy i nowe nagłośnienie w 

Czachówku w kaplicy. Ale największa inwestycja na miarę pokolenia to 

wymiana całego cmentarza ogrodzenia A przy okazji pod nadzorem 

konserwatora remont trzystuletniego obelisku, bo najwyższa pora. I to 

wszystko w rok ks. proboszcza posługi.  To niezwykłe wydarzenie! Choć 

mamy i długi, lecz dzięki zaradności takiego gospodarza, co się raz na 

sto lat w parafii wydarza. Wstawiennictwu Maryi i Jej pomocy, 

ofiarności wielu wiernych i Bożej mocy. Ufamy, że nasze plany i 

zamierzenia ku większej chwale Boga są do spełnienia. 
 

Kazimierz 

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


Objawienie Pańskie  
(Epifania, Trzech Króli) 

Św. Augustyn zwykł mawiać, że Objawienie Pańskie to 

bliźniacza uroczystość Bożego Narodzenia. Na Wschodzie 

Epifania obchodzona była już w III w., o czym wspominał 

chociażby Klemens Aleksandryjski (+212 r.). Do przyjęcia zaś 

konkretnej daty świętowania Objawienia Pańskiego przyczynił 

się prawdopodobnie kult pogański. W Egipcie bowiem  

6 stycznia obchodzono święto narodzin boga słońca Aiona  

z dziewicy Kora. Oddawano wtedy szczególną cześć Nilowi, 

 z którego czerpano wodę, wierząc, iż w nocy przemienia się w 

wino. Stąd też bardzo szybko Kościół egipski 

"schrystianizował" to pogańskie święto - ukazując Chrystusa 

jako prawdziwego Boga narodzonego z Dziewicy Maryi, 

prawdziwe i niegasnące Słońce, które nie zna zachodu. 

Pojawiały się też motywy chrztu Pańskiego 

i cudu w Kanie Galilejskiej. Ostatecznie na 

Wschodzie 6 stycznia wspominano: 

narodzenie Jezusa w Betlejem, pokłon 

Magów, chrzest w Jordanie i cud w Kanie. 

Dopiero, gdy w V w. Wschód przejął 

zachodnią datę świętowania Narodzenia 

Pańskiego (25 grudnia), treścią Epifanii stał 

się wyłącznie chrzest Jezusa. Taki zwyczaj 

przyjął się na przykład w Jerozolimie, 

Antiochii, Syrii, Konstantynopolu i 

Kapadocji. Tymczasem na Zachodzie, w Galii i Hiszpanii,  

6 stycznia wspominano oprócz chrztu Pańskiego, również 

pokłon Mędrców i cud w Kanie (tria miracula). Z kolei  

w Rzymie na pierwsze miejsce wysunął się pokłon Magów. 

Ostatecznie obie tradycje: rzymska i gallikańska połączyły się, 

co spowodowało, iż 6 stycznia zaczęto wspominać wyłącznie 

pokłon Mędrców; chrzest Pański przesunięto na ostatni dzień 

oktawy Objawienia. Dzisiaj 25 grudnia Wschód i Zachód 

świętuje Narodzenie Pańskie, 6 stycznia Zachód wspomina 

pokłon Magów, a Wschód chrzest Jezusa. W Kościele nie tylko 

polskim Objawienie Pańskie nazywane jest Świętem Trzech 

Króli. Zatrzymamy się przez chwilę nad tym zagadnieniem. 

Pismo Święte (Mt 2, 1-12) nie mówi nic o królach, ale  

o Magach przybyłych ze Wschodu. Wschód zaś rozumiano 

wtedy jako tereny Persji, Arabii lub Babilonii. Magami 

określano w starożytności ludzi bardzo wykształconych, 

posiadających tajemną wiedzę, znających się na astrologii. 

Ewangelista Mateusz nie podaje także ich liczby. Starożytne 

malowidła chrześcijańskie ukazywały najczęściej Magów w 

liczbie od dwóch do dwunastu. Ostatecznie, być może ze 

względu na złożone dary, utrwaliło się w Kościele, że było ich 

trzech (tak np. podaje żyjący w III w. Orygenes). Ich imiona 

(Kasper, Melchior, Baltazar) pojawiły się między VIII a XI w., 

królami po raz pierwszy nazwał ich Cezary z Arles (+ 542 r.). 

Ofiarowanymi Dziecięciu darami były: złoto, kadzidło i mirra, 

które później (według tradycji) bardzo się przydały Świętej 

Rodzinie. O podobnych też darach wspominał prorok Izajasz: 

"Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło" (60, 

6). Kadzidło i mirra były bardzo cennymi darami, podobnie jak 

złoto. Gwiazda? Różnie tłumaczono to zjawisko. 

Astronomowie wyliczyli, że wtedy blisko Ziemi przelatywała 

kometa Halleya, inni widzieli tutaj ciekawe zbliżenie Jowisza i 

Saturna. Jednak dziś najbardziej przekonywującym 

twierdzeniem, Jest fakt, że mogło to być zjawisko 

nadprzyrodzone, gdyż Gwiazda najpierw wiodła Magów do 

Jerozolimy, potem zatrzymała się nad domem, w którym 

mieszkała Święta Rodzina. Skąd Magowie wiedzieli, że 

powinni udać się właśnie w stronę Izraela? Wydaje się bardzo 

prawdopodobne, że mogli znać proroctwo z Księgi Liczb (24, 

17), które mówiło, że "wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela 

podnosi się berło". Jest to o tyle możliwe, o ile uświadomimy 

sobie, iż w latach 606-538 przed Chrystusem Żydzi przebywali 

na tamtych - wschodnich terenach w niewoli babilońskiej. 

Kiedy przybyli? Dziecię Jezus musiało mieć już kilka miesięcy 

albo ok. roku. Święta Rodzina mieszkała bowiem w 

konkretnym domu, a nie w grocie. Magowie byli przekonani, 

że udają się do króla żydowskiego, stąd też pytania stawiane na 

dworze Heroda. Pojawienie się Mędrców w Jeruzalem 

spowodowało poruszenie w całym mieście, a ostatecznie 

ściągnęło śmierć na kilkudziesięciu chłopców w Betlejem. Co 

się działo z Magami, kiedy już pokłonili się nowo narodzonemu 

Królowi? Ewangelista podaje tylko to, iż powrócili do swojego 

kraju. Tradycja z kolei przekazuje nam więcej: mieli oni 

później przyjąć chrzest z rąk któregoś z Apostołów, a nawet 

zostać biskupami i ponieść śmierć męczeńską. Po śmierci ich 

ciała miały być złożone i przechowywane w 

Savah. Zaświadczał o tym zarówno podróżnik 

Marco Polo (XIII w.), jak i Oderyk z 

Pordenone (XIV w.). Drugi szlak prowadzi 

nas gdzie indziej: w IV w. cesarzowa Helena 

miała do Konstantynopola sprowadzić 

relikwie trzech Magów, które to później jeden 

z cesarzy ofiarował biskupowi Mediolanu św. 

Eustorgiuszowi. W 1164 r. Fryderyk I 

Barbarossa przeniósł je do Kolonii (dając 

początek kultu Magów na ziemiach 

niemieckich i słowiańskich), ale po pewnym czasie relikwie 

powróciły do Mediolanu. Do dzisiaj zresztą można w 

mediolańskim kościele św. Eustorgiusza oglądać potężny 

grobowiec z napisem: Sepulcrum Trium Magorum. W Kościele 

tego dnia święci się złoto i kadzidło (od XV/XVI w.), a także 

kredę (od XVIII w.). Wodę święcono w Jerozolimie już od VI 

w. Napis "K (C) + M + B + bieżący rok" jest różnie 

interpretowany: "Kasper, Melchior, Baltazar", Christus 

manisionem benedicat ("Niech Chrystus mieszkanie 

błogosławi") czy Christus multorum benefactor ("Chrystus 

dobroczyńcą wielu"). Zwyczaj niewątpliwie nawiązuje do 

Księgi Wyjścia (11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi 

swoich domostw krwią baranka paschalnego. Chrześcijanie, 

znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą 

Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają 

swoją wiarę                                          / Grzegorz Gęsikowski/ 

 

Wizyta Duszpasterska 

                    W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:  

Poniedziałek 5.01.2015 r.  

od godz. 15:00 Gabryelin, 

Ławki 

Środa 7.01.2015 r.  
od godz. 9:30 Kozłów, Grabina 

od 16.00 Staniszewice 

Czwartek 8.01. 2015 r. 

od 9.30 Czaplin (2 księży) 

Piątek 9.01. 2015 r. 

od 9.30 Bronisławów,ul. Graniczna i Kalinowa  ( 2 księży) 

Sobota 10.01. 2015 r. 

od 14:00 Bronisławów c.d. (1 ksiądz) 

Poniedziałek 12.01. 2015 r. od 15:00 Ludwików, Lilinek, 

Krępa (2 księży) 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 adoracja Najśw. 

Sakramentu a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Taca 

Inwestycyjna przeznaczona będzie na 

spłatę kredytów zaciągniętych na 

remont ogrodzenia wokół cmentarza. 

2. We wtorek Uroczystość Objawienia 

Pańskiego (Trzech Króli). Porządek 

Mszy św. niedzielny. Nie będzie tylko 

Mszy św. o godz. 13.15. Podczas 

wszystkich Mszy św. poświęcenie 

kredy i kadzidła. Taca zbierana podczas 

Mszy św. przeznaczona będzie na 

Misje. 

3. W przyszłą niedzielę 11.01.2014r. 

święto Chrztu Pańskiego. Kończy się 

liturgiczny obchód świąt Bożego 

Narodzenia. Rozpoczyna się Okres 

Zwykły w roku.  

4. Za tydzień o godz. 18.00 

comiesięczna Msza Św. dla 

Kandydatów przygotowujących się do 

Bierzmowania i ich rodziców. Po Mszy 

Świętej odbędzie się spotkanie dla 

Kandydatów. Obecność obowiązkowa. 

5. Ze względu na kolędę w tym 

miesiącu spotkanie formacyjne dla 

Ministrantów zostaje odwołane. 

6. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:  

- w poniedziałek, 5.01.: Gabryelin, 

Ławki od godz. 15.00 

- w środę 7.01: Kozłów, Grabina od 

godz. 9.30, Staniszewice od 16.00 

- w czwartek 8.01. – Czaplin, od 9.30 

- w piątek 9.01. – Bronisławów, ul. 

Graniczna i Kalinowa, od 9.30 

- w sobotę 10.01. – Bronisławów c.d. od 

godz. 14.00,  

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek 12.01. - Ludwików, 

Lininek, Krępa od godz. 15.00 

- we wtorek: Ługówka od godz. 16.00, 

Sierzchów, ul. Starowiejska, Słoneczna, 

Pogodna, Podleśna, Sosnowa od godz. 

9.30 

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. 

7. W dniach 30 kwietnia do 3 maja 

planujemy pielgrzymkę autokarową do 

Sanktuariów w Sokółce, Wilnie i 

Gietrzwałdzie. Osoby zainteresowane 

prosimy o zgłoszenie się do ks. 

Mariusza. 

8. 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 04 I – 11 I 
 

Niedziela 04.01. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Eugeniusza Olczaka w 5 rocz. 

śm. 

12.00 + Genowefy i Jana Flisińskich, 

dziadków Strzyszewskich i Flisińskich 

13.15 O Boże błog. dla rodz. 

Adamuszewskich i Felberów 

Poniedziałek, 05.01 

Wtorek, 06.01 

8.30 Msza Św. w Czachówku 

10.00 + Antoniego, Zofii Matysiak, 

Jakuba, Heleny Szustkiewicz, Rozalię 

Krawczyk 

12.00 Za parafian 

CHRZEST: 

Anastazja Laarioui 

Środa, 07.01.   

17.00 + Heleny Kutwa w 30 dni po 

śmierci 

Czwartek, 08.01.   

Piątek, 09.01. 

Sobota, 10.01. 

17.00 + Krystyny Golik w 5 rocz. śm. 

Niedziela 11.01. 

8.30(Czachówek) 

10.00 + Pawła Jarosza 

12.00 + Romana Chajęckiego, Marianny 

Królak 

13.15 + Alicji w 9 rocz. śm. i Czesława 

Urbanowiczów 

13.15 + Anny Ogrodnik w 1 rocz. śm. 

18.00 Msza Św. i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania 

+ Pawła Pęczka 
                               intencje spisano 31.12.14 

 

 

Refleksja na II Niedzielę  

po Narodzeniu Pańskim 

„Pokonać najgorszy 

analfabetyzm” 

„Słowo stało się ciałem” 

czyli Bóg przemówił do 

nas całym sobą, całą swoją Miłością. Już 

bardziej nie przemówi, bo nie da się 

wyrazić Miłości lepiej, niż to uczynił Bóg 

przez Jezusa. Do nas jednak to Boże 

„przemawianie” nie dociera, bo tak 

daleko odeszliśmy od Miłości, że już jej 

nie rozpoznajemy, gdy ona staje przed 

nami w całej okazałości. Można jednak 

powoli nauczyć się tego zapomnianego 

słowa „Miłość’, którym jest Bóg. Trzeba 

tylko odrzucić wiele zbytecznych 

życiowych doświadczeń i uwierzyć w to, 

że Miłość jednak istnieje. Wierząc w 

Miłość szybko dostrzeżemy, że ona jest 

słowem wpisanym głęboko w nasze serca 

i krok po kroku nauczymy się jej. 
 
 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

„W Nim było życie, a życie było światłością 

ludzi”, 

trudnymi słowami Pismo sumienia nam 

budzi,  

„A światłość w ciemności świeci,  

   i ciemność jej nie ogarnęła”, 

ułomna jest nasza mądrość, skoro nie pojęła. 

Światłość, nie tylko świeci, promieniuje, 

grzeje,  

Ona nam daje wielką, zbawienia nadzieję. 

 
                                                        Kazimierz 
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