
                    

         Wieści Parafialne 
      Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 4 (166) Rok IV 28.01.2018 r 

      

     Czwarta Niedziela Zwykła 
 

          Liturgia Słowa 
 
 

Pierwsze czytanie:  Pwt 18, 15-20 (Bóg obiecuje zesłać proroka) 
Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) (Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzajcie) 
Drugie czytanie: 1 Kor 7, 32-35 (Małżeństwo i celibat) 
Ewangelia: Mk 1, 21-28(Jezus naucza jak ten, który ma władzę) 

 
WYBÓR DWUNASTU APOSTOŁÓW 

– IMIONA I CECHY cz. II 
 

Na podstawie zapisu Ewangelisty Łukasza zapoznajemy się z imionami 
Apostołów. W tradycji izraelskiej imiona mają duże znaczenie i łączą się z 
imiennikiem. Na pewno wszyscy zwróciliśmy uwagę, że pierwszym wybranym 
apostołem był Szymon, któremu Pan Jezus zmienił imię na Piotr. Imię 
Szymon, widocznie nie pasowało do śmiałego i odważnego, a także szybkiego 
i pobudliwego Piotra. A ponieważ Jezus będąc doskonałym człowiekiem znał 
dobrze charaktery ludzkie, dlatego patrząc na Szymona widział w nim 
usposobienie Piotra. Jego rodzony brat Andrzej, to już zupełnie odmienny 
charakter, był on ostrożnym, przezornym, i roztropnym. 

Synowie Zebedeusza: Jakub, poważny, wyprzedzający, oraz Jan, wdzięczny i 
miły, któremu Jehowa jest łaskawy; i takim był Ap. Jan, którego Jezus miłował. 
Filip, to powolny, dowcipny. Bartłomiej wykłada się jako, syn wojownika, 
szybki, świadomy. Mateusz, to od Boga dany, bohater wiary. Tomasz, to 
bliźniak (jęz. aram.  -Didymos), wybitny umysł. Szymon, czyli wysłuchany, 
niezależny, musiał być również gorliwym, bo taki nosił przydomek. Juda, w 
innych tłumaczeniach Judasz Jakubowy, wykłada się na chwalebny, lub 
czcigodny. A Judasz Iskariota, który okazał się zdrajcą, był konserwatystą i 
ekonomistą; miał również chwalebne imię, które odnosi się do, Judy, lecz 
szatan wstąpił na umysł Judasza i dla ziemskich korzyści zdradził Tego, który 
swą miłością okrywał jego słabości charakteru. Judasz długo się maskował, 
chcąc uchodzić w oczach Mistrza i Apostołów za lojalnego ucznia, ale w końcu 
jego zamysł się objawił, a on sam, nie mogąc znaleźć innej drogi, aby wyjść z 
tej sytuacji, popełnił samobójstwo, które jest niespotykaną rzeczą na kartach 
tak Starego jak i Nowego Testamentu. /Zbawienie.,pl/ 
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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/


 

Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritas 

za rok 2017 
Poniżej przedstawiamy Szanownym Państwu szczegółowe 
przychody i rozchody za rok miniony i styczeń 2018 r. 

 
Na koniec roku 2016 stan 

posiadanych środków finansowych 

wynosił    3.414,05 zł 
 

Przychód w 2017r. 

 
Dobrowolne ofiary do puszek  
            16.086,02 zł 
Skarbona „Caritas”          578,00 zł 
Sprzedaż świec Caritas  
              2.280,00 zł 
Datek indywidualny           50,00 zł 

 
Razem       22 408,07 zł 
 
Rozchód w 2017r. 
 
Zakup węgla             2.078,68 zł 
Wyjazd na zimowisko     750,00 zł 
Dzień Babci i Dziadka     122,00 zł 
Rodzina – Rodzinie- pomoc 
rodzinie syryjskiej       5.100,00 zł 
Dzień Matki, Ojca, Dziecka  
     169,22 zł 
Koszty leczenia      1.050 zł 
Remont łazienki dla 
niepełnosprawnego    2.500,00 zł 
 

 
Zakup świec Dzieło Pomocy 
Dzieciom             1.140,00 zł 

„Mikołaj”     689,62 zł 

 
Razem:        13. 599,52 zł 
 
  
SALDO KOŃCOWE - 8.808,55 ZŁ 
 
Aktualne wydatki w miesiącu 
styczniu 2018 r.: 
 
wpłata Rodzina – Rodzinie  
     510,00 zł 
dofinansowanie wyjazdu dwojga 
dzieci na zimowisko    1.800,00 zł 
zakup węgla dla potrzebujących 
            2.050,02 zł 
Dzień Babci i Dziadka – zakup 

słodyczy     162,90 zł 

 
Razem: 4.522,92zł 
 
Aktualny stan konta wynosi: 
4.285,63zł 
 
Prezes PZC – Elżbieta Talarek 

 

Do dnia 30 kwietnia 2018 roku trwa okres rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazywania 1% należnego podatku na rzecz naszego 

Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na stronie  

3-ciej PIT-u nr 37 pod poz. nr. 137 numer wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego (numer KRS):  

KRS Caritas AW – 0000225750, w poz. nr. 139 PZC Sobików i koniecznie 

zakreślić nr 140. 



 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1.  Dziś czwarta niedziela miesiąca - comiesięczna 
zbiórka ofiar do puszek Parafialnego Zespołu Caritas 

na rzecz jego podopiecznych,  w tym dla 1 rodziny 

syryjskiej w ramach programu Rodzina Rodzinie 
Caritas Polska.  

2. W piątek, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej). Porządek Mszy św.: w 

kościele w Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 oraz o 
godz. 19.00 w Czachówku. Na początku wszystkich 

Mszy św. błogosławieństwo gromnic. Prosimy o 

punktualne przyjście do kościoła. Nie święci się 
gromnic po Mszy św. Taca zbierana podczas Mszy 

św. przeznaczona jest na zakony klauzurowe. 

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 
miesiąca.  Ze względu na Święto Ofiarowania 

Pańskiego nie ma Mszy św. wotywnych o Najś. 
Sercu Pana Jezusa. Z Komunią św. do chorych 

pójdziemy w piątek od godz. 11.00. W I Sobotę 

miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy na Godzinki a o 
7.30 na Mszę św. o Niep. Sercu Maryi. Po Mszy Św. 

odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. 

Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach. 

4. W przyszłą niedzielę 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. 
Taca inwestycyjna przeznaczona będzie na 

sfinansowanie jednej z mozaik w kościele.                                                                                                                                          

5. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. 
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz naszego 

Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego dokonać 
należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr. 137 numer 

KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 139 PZC 

Sobików i koniecznie zakreślić nr 140. Bóg zapłać 
wszystkim ofiarodawcom.   

6. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                                                                                                                               

- w poniedziałek 29.01 - Krzaki Czaplinkowskie, ul. 
Brzozowa, Okrężna, Olszowa, od godz. 16.00, ul. 

Główna od Sołtysa do ul. Wrzosowej od godz. 10.30,                                                                                                                                                                                                                                                                         

- we wtorek 30.01 - Krzaki Czaplinkowskie od 
końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30, ul. 

Wrzosowa, od 16.00                                                                                                                             

- w środę 31.01.  Karolina i Krzymów od godz. 9.30                                                                            
- w czwartek 1.02.  – Sierzchów, ul. Starowiejska, ul. 

Mazowiecka od Ogrodowej, ul. Akacjowa od godz. 

9.30                                                                                                                         
– w sobotę 3.02.  - Dobiesz, ul. Wolska, Sierzchów, 

ul. Słoneczna, Sosnowa, Pogodna, Poranna 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.                                                                                                                                                       

7. Ks. Michał zaprasza w czwartek 22 lutego na 
pielgrzymkę w rocznicę objawień Jezusa 

Miłosiernego św. S. Faustynie do Płocka. W 
programie: różaniec w sanktuarium MB. Zwycięskiej 

w Czerwińsku, Msza św. w Katedrze płockiej, 

nawiedzenie miejsca Objawień. Zapisy w Zakrystii. 
Koszt 40,- zł. Wyjazd o godz. 6.30.                                              

8. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza do  Teatru 

Seminaryjnego na „MISTERIUM MĘKI 

PAŃSKIEJ” w Wyższym Seminarium Duchownym 
Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Wyjazd autokarem 

24.02.2018 r.(sobota) o godz. 14.00 z parkingu przy 

kościele w Sobikowie. Koszt 25 zł. Zapisy i wpłaty w 
zakrystii w Sobikowie i Czachówku. W programie 

odmówienie Koronki przy pomniku Św. Jana Pawła 

II, autorstwa ks. wikariusza Michała Dłutowskiego, 
przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 

Mazowieckim.                                                                                                                                                 

9. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje 

dwudniowy wyjazd  01.03-02.03.2018 r. (Pierwszy  

czwartek m-ca z Mszą Św. o godz. 18.00 w 
Sanktuarium św. Rodziny w Kaliszu. Nocleg w 

Domu Pielgrzyma św. Józefa w Kaliszu. W drodze 

powrotnej zwiedzanie m. Łodzi z przewodnikiem. 
Szczegóły w następnym tygodniu.                                 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”.  Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny. 

                                                                                   

 

Z Dzienniczka Św. s. Faustyny 
 

Dziwię się niezmiernie, jak można mieć tak 
wielką zazdrość, ja widząc czyje dobro, 
cieszę się tym, jakobym sama to posiadała, 
radość innych jest moją radością, a 
cierpienie innych jest cierpieniem moim, bo 
inaczej nie śmiałabym obcować z Panem 
Jesusem. Duch Jezusa jest zawsze prosty, 
łagodny, szczery, wszelka złośliwość, 
zazdrość, nieżyczliwość pokrywana 
uśmiechem życzliwości jest diabełkiem 
inteligentnym; słowo surowe, ale płynące z 
miłości szczerej nie rani serca.  /Dz. 633/          
                                  



Intencje Mszalne 28 I 2018 – 4 II 2018 
 

Niedziela, 28.01  

8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja 

8.30 + Elżbiety w 1 rocz. i Wiesława w 18 rocz. 

Sadowskich 

10.00 + cr. Rączków                                                           

10.00 O bł. Boże, dary Ducha św. i umiejętność 

rozeznania drogi życia dla Michała z okazji 18 

urodzin  

12.00 + Józefa Rosłona w 35 rocz. śm., 

Stanisławy, Andrzeja i Jana Rosłonów, dziadków 

Rosłonów, Dąbrowskich i Lisiewskich                                                   

12.00 + Ewy (w 1 rocz. śm.) i Jana Piechockich                      

13.15 + Jana Rosłona w 9 rocz. śm.                                

13.15 + Stanisławy, Franciszka i Stefana 

Szymańskich, Stanisława, Adeli i Walentego 

Szturemskich   
Spotkanie dla dzieci rocznicowych i ich rodziców                                        

 

Piątek, 02.02 I Piątek 

10.00 + Eugenii (w 18 rocz. śm.) i Jana Baranów 

18.00 + Wacława ( w 49 rocz. śm.), Marianny, 

Bogusława i Radosława Buraczyńskich, Bolesławy, 

Stanisława i Jana Kabalów                                                  

19.00 (Czachówek) + Heleny  Zurawskiej 

 

Sobota,03.02. I Sobota 

7.10 Godzinki 

7.30 Za sprawujących władzę, niech korzystają z niej 

dla dobra wspólnego troszczą się o najsłabszych – int. 

Koła Przyjaciół Radia Maryja 

17.00 + Zofii Wlazło w 30 dni po śmierci                          

17.30 + Joanny Anieli Nagadowskiej-Noskiewicz w 30 

dni po śmierci                                                                        

18.00 + Marianny i Stanisława Szymańskich Józefa 

Szweda                                                                         

 

Niedziela, 04.02  

8.30 (Czachówek) + Stefana Jachymskiego 

10.00 + Krystyny (w 12 rocz. śmierci) i Tadeusza (w 30 

rocz. śm.) Tywonków                                                           

12.00 + Ewy Piechockiej w 1 rocz. śmierci, Jana 

Piechockiego                                                                         

13.15 + Elżbiety Maciak w 1 rocz. śmierci                                                              

                                    

  Intencje spisano 26.01.2018 

 

 

Tweet od Papieża 

„Modlitwa, która oczyszcza, umacnia 

i oświeca drogę jest niczym paliwo na 

naszej drodze ku pełni jedności 

chrześcijan”.                    /Franciszek/ 
  

                                                  

 

Refleksja na  

Czwartą  Niedzielę Zwykłą 

„Jezus uczył jak "ten, który ma władzę" i zaraz 
udowadniał, że faktycznie ma władzę nad 
złem. Ludzie często chwalą się, że potrafią to 

czy tamto, że mają "władzę" zrobić dla nas coś dobrego, a potem 
szybko okazuje się, że tak nie jest. Ludzie zawodzą. Nie zawsze, 
ale bardzo często. 
Dlatego warto oprzeć się bardziej na tym, który nie zawodzi. Bóg 
ciągle obdarowuje nas dobrem - dzień w dzień. I chętnie 
wydobywa nas ze zła, w które pakujemy się mniej lub bardziej 
świadomie. Wydobywa, jeśli tylko tego chcemy i jeśli Go 
słuchamy. 
On nigdy nie zawodzi. To my raczej jesteśmy niekonsekwentni. 
Często nie wiemy do końca czego chcemy, dlatego ma On 
bardzo utrudnione zadanie w przywracaniu pokoju temu światu i 
naszym sercom.  
Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Do jakich podłości w nas jest zdolny duch 

nieczysty 

widzimy i w dzień powszedni, i w uroczysty, 

gdy nieraz i w naszej duszy znajdzie mieszkanie. 

Lecz Jezus ma moc i władzę na jego opętanie,  

tylko zwróć się do Boga w modlitwie - 

bezgranicznie 

wtedy i zły odpuści, i życie stanie się  śliczne. 

 

                                             Kazimierz 
 

Uwaga kandydaci do Bierzmowania! 
W następnym numerze Wieści Parafialnych więcej o 
Sakramencie Bierzmowania w I cz. artykułu Pani Marii 
Fiejki. 
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