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     Święto Chrztu Pańskiego 

 

          Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie:  Iz 55, 1-11(Nowe i wieczne przymierze) 
Psalm responsoryjny: Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3) (Będziecie czerpać ze zdrojów 
zbawienia). 
Drugie czytanie: 1 J 5, 1-9 (Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha) 
Ewangelia: Mk 1, 7-11(Chrzest Jezusa) 
 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Wczoraj obchodziliśmy uroczystość 
Objawienia Pańskiego popularnie nazywaną 
świętem Trzech Króli.   

Za Mędrcami ze Wschodu pójdźmy za 
Jezusem, za ich wiarą. Trzeba, byśmy mieli 
ducha misyjnego. Dzielmy się naszą wiarę z 
innymi. Mędrcy ze Wschodu jako 
przedstawiciele świata pogańskiego idą 

odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku 
wierze. Bardzo często na tej drodze jest 
wiele przeszkód. Są też tacy ja Herod, 
którzy boją się władzy miłości, jaką objawia 

Mesjasz. Ale to, co najważniejsze, to właśnie to, iż Mędrcy docierają do 
Betlejem, docierają do wiary. Odnajdują Jezusa. Ich życie ulega zmianie. 
Ich życie jest już realną drogą wiary. To już jest inna droga, niż ta którą 
przebyli szukając Jezusa. Inną drogą przecież wracają do Ojczyzny, do 
siebie. Ja też jestem zaproszony, by pójść w drogę wiary, by odnaleźć 
Jezusa, by moje życie odmieniło się i aby było już inną drogą od siebie. 
To ma być droga wiary. Ta droga wypowie się dzisiaj również na 
drzwiach naszych domów: K + M + B 2018. 

Niech Chrystus błogosławi naszemu domowi.  

/Ks. Mariusz Frukacz/ 

                   Papież Franciszek do Polaków 

Choinka, pochodząca w tym roku z Polski, jest znakiem wiary tego 

narodu, który także poprzez ten gest zechciał wyrazić swoją wierność 

wobec Stolicy Piotrowej - powiedział Ojciec Święty, przyjmując 

delegacje ofiarodawców szopki i choinki stojących na placu św. Piotra. 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i  czwartek 
kancelaria nieczynna 

 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w 
Czachówku: 8.30 

 * w kościele: 10.00, 
12.00, 13.15  

Dni powszednie 
18.00 

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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

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


Komandosi Pana Boga  

Czy bycie ministrantem to trudna 

służba?  

Z Pawłem Hulanickim rozmawiał Kazimierz 

Dusza 

 

Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz? 

Nazywam się Paweł Hulanicki i chodzę do II 

klasy liceum. 

Jakie są Twoje 

zainteresowania? 

Brydż i gry planszowe. 

Dlaczego zostałeś 

ministrantem? 

Pewnego dnia podszedł do 

mnie wikary ks. Arkadiusz 

(był w naszej parafii przed 

księdzem Mariuszem) i 

powiedział żebym został 

ministantem. "W sumie 

czemu nie?" pomyślałem 

sobie i oto jestem.  

Ile czasu trwa 

przygotowanie aby zostać 

ministrantem? 

Myślę, że zwykle młodemu 

kandydatowi starczy miesiąc do półtora aby 

zacząć rozumieć i pamiętać co kiedy trzeba 

zrobić. Jednak trzeba pamiętać, że człowiek 

rozwija się przez całe życie. 

Czy są jakieś stopnie ministrantów, jakaś 

hierarchia? Istnieje pewna hierarchia jednak 

w naszej parafii nie istnieje potrzeba jej 

stosowania. 
Czy być ministrantem to trudna służba? 
Moim zdaniem nie. Jedynym dodatkowym 

obowiązkiem ministranta jest regularna 

obecność na zbiórce, a to nie wymaga jakiś 

wielkich poświęceń. 
Czy podoba Ci się ta służba i dlaczego? 
Jakby mi się nie podobała to nie byłbym 

ministrantem. Dlaczego? Bo mogę pełniej 

przeżywać mszę świętą... I zawsze mam 

miejsce siedzące. 

Co Ci się najbardziej podoba w byciu 

ministrantem? 

To, że mogę być najbliżej ołtarza. Trzeba być 

ministrantem aby wiedzieć jak to wygląda z 

bliska. Msza oglądana z kruchty nijak ma się 

do tego, co przeżywa człowiek stojąc w 

prezbiterium. Poza tym na każdej, nawet 

najbardziej zatłoczonej mszy ministrant ma 

miejsce siedzące... 
Co czujesz w swoim sercu przy 

ołtarzu? 

Przede wszystkim radość z 

tego, że mogę tu być. 

Czy się uczycie jak zachować 

się przy ołtarzu? 

Myślę, że każdy wie jak się 

zachować tylko niekoniecznie 

się do tego stosuje. Przecież 

każdy wie, że podczas mszy nie 

należy np. rozmawiać. Mimo, 

że dla mnie wydaje się to 

oczywiste dla niektórych 

okazuje się bardzo trudne. 

Kto jest Twoim/Waszym 

opiekunem ?  

Kościelny Artur Książek. Nie 

zamieniłbym go na żadnego innego. 

Co lubisz w waszym opiekunie? 

Otwartość, szczerość i umiejętność kontaktu 

z młodzieżą. Bardzo mało dorosłych ludzi 

posiadło tą umiejętność. 

Jaką funkcje lubisz najbardziej przy ołtarzu? 

Ciężko powiedzieć... w sumie to jedyne 

czego nie lubię trybularz (to coś czym macha 

ksiądz przy okadzaniu). Reszta może być.  

Czy na zbiórkach ministrantów jest 

poważnie czy wesoło? 

Na poważnie. 

 

Bardzo dziękuję Ci za rozmowę  i 

poświęcony czas, życzę dalszych sukcesów i 

oby nigdy nie zabrakło Ci miejsca 

siedzącego przy ołtarzu. 



 

                                Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy 

się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. 

Rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku. To 

również   I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne a po 

Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych 

i wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

różańcowa na miesiąc styczeń: Abyśmy w 

nadchodzącym roku potrafili pogłębić naszą 

wiarę. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie 

na realizację zamierzeń tego roku.          .                                                                                                                                   

2.  W środę 10 stycznia odbędzie się pobieranie 

miary na stroje komunijne. Chłopców 

zapraszamy na godz. 19.00, dziewczynki na 

19.30. Firma Impresja pobiera wówczas 

zaliczkę w wysokości 50,- zł.                  

3. Ze względu na ferie szkolne  w niedzielę 14 

stycznia nie będzie spotkania formacyjnego dla 

dzieci I Komunijnych i ich rodziców oraz o 

godz. 18:00 – Mszy Św.  i spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania rok I i II 

4. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania, Grupa formacyjna I p. Krystyny 

Borowskiej: Spotkanie w Sobikowie w piątek 

12 stycznia, o godz.  18:00 rok I i II. 

 5. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                   

- w poniedziałek  8.01 Krępa, Sułkowice,  ul. 

Cicha (Budy Sułkowskie) od 16.00                                                                                                     

- we wtorek 9.01. Czarny Las – bl. kolejowe od 

16.00,  Ludwików, Lininek od 9.30                                                                                               

–  w środę 10.01.  Kozłów od godz. 16.00, 

Czarny Las przed torami od godz. 9.30,                                                                                                    

- w czwartek 11.01. –   Czarny Las za torami od 

godz. 9.30                                                         - 

w piątek 12.01. Cendrowice, ul. Długa, Prosta, 

Krótka i Słoneczna od godz. 9.30                                                                                                          

- w sobotę 13.01. - Czachówek, ul. Główna od 

ul. Kościelnej do końca, Bronisławów, ul. 

Graniczna od godz. 9.30                                                                                                                 

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek  15.01.  - Cendrowice, ul 

Szkolna, Leśna, Brzozowa, Polna, Sosnowa, od 

godz. 14.00, 

- we wtorek 16.01. – Sobików, od 9.30.                                                                                                                                 

–  w środę 17.01.   -  Parcela Sobikowska, od 

godz. 9.30                                                                                                                                                  

– w czwartek 18.01.   – Dębówka, od godz. 9.30                                                                                                                          

- w piątek 19.01. – Helenów, od godz. 9.30,                                                                                             

- w sobotę 20.01. -  Czachówek, ul. Kościelna, 

Pod Gwiazdami, Tęczowa, Księżycowa, od 

godz. 9.30 

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o 

wskazanej godzinie 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 plebanii i 

kaplicy w Czachówku.                                                          

6. 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. 
 

 

 

Papież Franciszek podziękował Polakom za 

świąteczne życzenia 
 

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, w tych dniach 

otwórzmy nasze umysły i serca, aby 

przyjąć dar miłości Boga, którym jest Jezus 

Jego Syn zrodzony z Maryi Dziewicy. Jeśli 

Go przyjmiemy w naszej codzienności, to 

my również możemy stać się darem dla 

innych. Bardzo dziękuję za życzenia 

bożonarodzeniowe, jakie docierają z Polski 

i z całego świata, a szczególnie za 

modlitwy w mojej intencji. Proszę was, 

abyście stale pamiętali o mnie przed 

Panem. Z serca wam błogosławię!                           

Watykan, 27.12.2017  

 

                                                         



Intencje Mszalne 07 I 2018 – 14 I 2018 
 

Niedziela, 7.01 

8.30 (Czachówek) + Franciszki Antosiewicz 

10.00 + Haliny Kaczkowskiej w 30 rocz. śmierci           

12.00 + Barbary Krawczyk – int. Jadwigi Krawczyk z 

rodziną                                                                              

12.00  + Władysława  i Wandy Marczak, Mariana i 

Krystyny Sobieraj, Barbary Sobieraj                                   

13.15 + Krystyny Golik w 8 rocz. śmierci         

Sobota,13.01.  

16.30 + Antoniego i Zofii Matysiak, Jakuba i Heleny 

Szóstkiewiczów, S. Henryki Matysiak, Rozalii Krawczyk i 

zm. z rodz. Szóstkiewiczów i Matysiaków  

17.00 + Joanny Piekarniak w 30 dni po śmierci 
17.30 + Krystyny Jankowskiej – Paczkowskiej w 30 dni 

po śmierci                                                   
18.00 + Anny Ogrodnik w 4 rocz. śmierci                            

Niedziela, 14.01  

8.30 (Czachówek) o Boże błogosł. dla rodz. 

Antosiewiczów i Królików 

8.30  (Czachówek) O Boże błogosł. dla Klaudii z okazji 

17 rocz. ur. 

10.00 + Krystyny (w 2 rocz. śm.) i Antoniego Pieniążków                                                                              

12.00 + Romana Chajęckiego w 27 rocz. śm., Marianny 

Królak w 7 rocz. śm.                                                 
13.15 + Heleny i Mieczysława Konopków,                         

Kazimierza i Waldemara Konopków                                                                            

Intencje spisano 5.01.2018 

Koncert koled 

„Cendrowianek” 

W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia oprawę 

muzyczną Mszy Św. o godz. 10.00 w kościele w 

Sobikowie, śpiewem pięknych kolęd zapewnił nasz 

rodzimy zespół  „Cendrowianki”.  Mogliśmy brać też 

czynny udział w śpiewaniu wielu znanych nam kolęd 

m.in.: „W śród nocnej ciszy”,” Bóg się rodzi”, „Dzisiaj 

w Betlejem”, ale i nowej bardzo przejmującej kolędy 

„Puste miejsce przy stole” w wykonaniu aż trzech 

młodych solistek. W zespole śpiewają już trzy 

pokolenia wiekowe, bo oprócz babć i mam śpiewają 

uzdolnione wnuczki.  Największą radością i nadzieją 

„Cendrowianek” są obdarzone wspaniałym głosem i 

urodą młode solistki:  Oliwka Choroś, Tosia Fiejka, 

Agnieszka Kiljańczyk i Julia Świątkiewicz.  Można by 

dużo napisać o historii i osiągnięciach zespołu, ale z 

braku miejsca odnotujmy tylko, że nad zespołem 

czuwa opiekun Danuta Krupa oraz Robert Kiljańczyk, 

który gra na akordeonie i 

zajmuje się oprawą 

muzyczną zespołu. /KD/  

 

 

Tweet od Papieża 

„Rodzina to harmonijne połączenie różnic 

między mężczyzną a kobietą, tym 

prawdziwsze, im bardziej zdolne do 

otwarcia na życie i na innych.” 

                                               /Franciszek/ 
  

                                                  

 

Refleksja na  

Święto Chrztu Pańskiego 

Niedziela Chrztu Pańskiego przypomina, że 

chrzest jest bramą wszystkich sakramentów, 

a obecność chrześcijan w świecie jest 

zaczynem, który uświęca cały świat. Chrzest Jezusa w 

Jordanie to zaproszenie człowieka do wspólnoty z Bogiem. To 

właśnie przez chrzest człowiek staje się kimś wyjątkowy 

pośród stworzeń. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas: 

"Przez chrzest chrześcijanin zostaje sakramentalnie 

upodobniony do Chrystusa, który w swoim chrzcie uprzedza 

swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie; powinien on wejść w 

tę tajemnicę pokornego uniżenia się i skruchy, zstąpić do 

wody z Jezusem, aby wyjść z niej razem z Nim, odrodzić się z 

wody i Ducha, aby w Synu stać się umiłowanym synem Ojca". 

To wielka prawda naszej wiary. Miłość Boga do każdego 

człowieka upodabnia nas do Jezusa.  Gdy przyjmowaliśmy 

chrzest to nie tylko zostaliśmy obmyci z grzechu 

pierworodnego, ale też staliśmy się dziećmi Bożymi. Gdy 

rodzice i chrzestni wyznali wiarę w Boga w Trójcy Jedynego to 

i nad nami rozległ się głos, który nadał nam jedyne i 

niepowtarzalne imię dziecka Bożego. W niedzielę Chrztu 

Pańskiego warto na nowo spojrzeć na swoje życie i postawić 

pytanie o obecność Chrystusa w chrześcijaninie "Nie lękajcie 

się ofiarować waszego czasu Chrystusowi"./Krzysztof Syrek 

SAC/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Jezus choć Bóg – człowiek, przyjął chrzest od Jana,  

była to dla ludzi rzecz niespotykana, 

ale gdy ujrzeli …rozwierające się niebo 

i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego, 

i usłyszeli: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym,  

  w Tobie mam upodobanie», 

uwierzyli i wołać zaczęli: Panie, Panie, Panie! 

       Kazimierz 

W następnym numerze Wieści Parafialnych 
rozmowa z fundatorem mozaiki św. Rity.  
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