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                                                           Święto Chrztu Pańskiego 
 
                                                                    Liturgia Słowa 
 
 
Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11 (Przygotujcie drogę dla Pana) 
Psalm responsoryjny: Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30 (R.: por. 
1a)  (Chwal i błogosław, duszo moja, Pana) 
Drugie czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7 (Chrystus zbawił nas przez obmycie 
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym) 
Ewangelia: Łk 3, 15-16. 21-22  (Chrzest Jezusa)  
 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
 

Święto Chrztu Jezusa 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 

wyjątkowym 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. /Krzysztof 

Syrek SAC - Radio Watykańskie/ 
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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/


@Pontifex_pl  -  Twitter papieski ma już 6 lat 

Przed ponad sześciu laty 12 grudnia 2012 Benedykt XVI po raz pierwszy 
zamieścił swój wpis w nowym rodzaju środka przekazu – na Twitterze. 
Rozpoczęła się w ten sposób nowa era łączenia się papieża ze światem, 
rozszerzając ogromnie ewangelizacyjne możliwości Kościoła katolickiego. 

Krótkie, kilkuwyrazowe przemyślenia papieskie w kilku językach zyskały sobie od razu 
ogromną popularność. Pierwszy tweet papieża brzmiał: "Drodzy przyjaciele, z radością 
łączę się z wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam 
błogosławię". A kolejne dwa krótkie „zwykłe” przesłania papieskie głosiły: „Jak możemy 
najlepiej przeżyć Rok Wiary w swym codziennym życiu?” i „Rozmawiaj z Jezusem w 
modlitwie, słuchaj Jezusa, który mówi do ciebie w Ewangelii, spotykaj Jezusa obecnego w 
potrzebującym”. Narodziny papieskiego Twittera nastąpiły niemal w 82 lata po pierwszym 
orędziu Piusa XI przez świeżo wówczas uruchomione Radio Watykańskie 12 lutego 1931. 
28 lutego 2013, gdy Benedykt XVI zakończył oficjalnie swój pontyfikat, Twitter papieski 
został czasowo zawieszony. Ostatni wpis ustępującego papieża w tym serwisie 
społecznościowym brzmiał: "Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Obyście, 
stawiając Chrystusa w centrum waszego życia, mogli zawsze doświadczać radości!" Jego 

następca Franciszek wznowił tę działalność w 4 dni po swym wyborze, 
wysyłając 17 marca 2013 r. swego pierwszego tweeta: „Drodzy 
przyjaciele, z serca wam dziękuję i proszę was, abyście nadal się za 
mnie modlili”. Do 11 grudnia 2018 r. na liczniku Twittera stwierdzono 47 

701 446 wejść internautów na papieskie tweety. Opracowano na 
podstawie KAI / KD/ 

WYDARZENIA PARAFIALNE   IV kw -  2018 R. 

Październik – Listopad - Grudzień 

- 05-07 październik Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do Skarżyska Kamiennej, 

Zakopanego, Łagiewnik, Ludźmierza, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.  

- 14 października. obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. 

- 27 października Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd do: Rokitna, Niepokalanowa 

do nowej Kaplicy Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu, Szymanowa i Miedniewic.  

- 30 października na prośbę mieszkańców Sobikowa podpisano z Gminą G. Kalwaria umowa o 

wydzierżawieniu Gminie działki przy Plebanii na zadania własne Gminy - na „sport i rekreację“   

- 10 listopada zainstalowano podjazd dla osób niepełnosprawnych na plebanii oraz poręcze i 

barierki na plebanii i w kościele. 

- 11 listopada Koło Przyjaciół RM zorganizowało wyjazd 43 osób do Bazyliki Mniejszej 

Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.  

- 11 listopada przed mszą św. w intencji Ojczyzny poświęcono wmurowaną w elewację kościoła w 

Sobikowie pamiątkową tablicę z okazji 100 rocznicy odzyskania  niepodległości autorstwa ks. 

wikarego Michała Dłutowskiego.  

- 25 listopad po czterech latach, ukazał się 200 numer naszego tygodnika -  „Wieści Parafialne”. 

- 01 grudnia Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało pielgrzymkę do Torunia z okazji  XXVII 

rocznicy powstania Radia Maryja. 

- 08 - 11 grudnia odbywały  się Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje prowadził ks. Józef 

Aszkiełowicz, proboszcz par. Butrymańce z Wileńszczyzny. 

- 09 grudnia Parafialny Zespół Caritas po mszach św. zorganizował spotkanie dzieci ze św. 

Mikołajem, który obdzielał upominkami wszystkie pociechy. 

- 16 grudnia Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem Przyjaciół Radia Maryja zorganizował 

Wigilię dla Samotnych. 

- 27 grudnia rozpoczęła się tegoroczna kolęda. /KD/ 

https://twitter.com/pontifex_pl


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy 

się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. 

Rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku. 

O godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa.                                                               

2. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                                                                                                                              

- w poniedziałek  14.01.  - Gabryelin, ul. Kolejowa 

od godz. 16.00, Ławki ul. Polna od 16.00,                                                                                                                                                   

- we wtorek 15.01. - Parcela Sobikowska od godz. 

9.30, Ługówka, Sierzchów ul. Podleśna od 16.00                                                                                                                                                                                                                                        

–  w środę 16.01.  -  Dębówka od godz. 9.30, 

Helenów, Krępa, ul. Dojazdowa od godz. 9.30, 

Krępa, ul. Główna itd, od godz. 16.00,                                                                                       

– w czwartek 17.01. – Julianów, ul. Sosnowa, 

Chabrowa, Różana, ul. Graniczna, Dębowa,  

Julianowska od godz.9.30,                                                                                                                          

- w piątek 18.01. – Cendrowice, ul. Krótka i 

Słoneczna od godz. 9.30, Cendrowice, ul Szkolna, 

Leśna, Brzozowa, Polna, Sosnowa, od godz. 15.00,                                                                                                             

- w sobotę 19.01. - Czaplin, od godz. 9.30                        

                                                                                

W następnym tygodniu:                                                                                                                          

- w poniedziałek  21.01 – Sierzchów, ul. 

Brzozowa, Ogrodowa od nru 63, Mazowiecka do 

Ogrodowej, od godz. 15.00,                             

Krzaki Czaplinkowskie, ul. Wrzosowa, od 15.00                                                          

- we wtorek 22.01.- Krzaki Czaplinkowskie, ul. 

Brzozowa, Okrężna, Olszowa, od godz. 16.00, ul. 

Główna od Sołtysa do ul. Wrzosowej od godz. 

9.30,                                                                                      

–  w środę 23.01  -  Krzaki Czaplinkowskie od 

końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30, -  

Karolina i Krzymów od godz. 9.30                     - 

w czwartek 24.01.  - Bronisławów, ul Kalinowa, 

Calineczki, Szczęśliwa, ul. Miła, Poranna, 

Wspólna, Jaśminowa, Szarotki  od godz. 9.30                                                                                                

- w piątek 25.01  – Sierzchów, ul. Starowiejska, 

ul. Mazowiecka od Ogrodowej, ul. Akacjowa od 

godz. 9.30                                                                                                                

– w sobotę 26.01 –  Dobiesz, ul. Wolska, Szkolna, 

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.                                                                      

3. W przyszłą niedziele 20 stycznia o godz. 

13.15 Msza Św. dla dzieci przygotowujących 

się do I Komunii Świętej. Po Mszy Św. 

katecheza dla dzieci i rodziców. Obecność 

obowiązkowa.                                                                                                                                  

4.  Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się:                                                                                                                                                                                                    

– Łukasz Wichowski, kawaler z par. w 

Kędzierówce i Paulina Teresa Frankowska, 

panna z Gabryelina w par. tutejszej - 

zapowiedź druga.  Narzeczonych polecamy 

modlitwie wiernych.                                                                                                             

5. Dnia21 stycznia o godz. 18:00 odbędzie 

się spotkanie w salce katechetycznej na 

plebanii dot. wyjazdów w I półroczu 2019 r.: 

Sanatorium w Birsztanach na Litwie 2-8 

marzec, Misterium Męki Pańskiej w Górce 

Klasztornej 6 kwiecień, Sudety 1-4 maj, 

Szwecja wyprawa promowa 4-6 czerwiec.  

Wyjeżdżający do sanatorium wpłacają 

zaliczkę 100 Euro + 220 zł. Możliwa 

negocjacja ceny przy większej ilości osób. W 

ramach leczenia unikatowa biała borowina i 

kąpiele w wodzie mineralnej. 

6. 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.                                                      

7. 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 

Rada ks. dr. Sopoćko. 

Bez pokory nie możemy się podobać 

Bogu. Ćwicz się w trzecim stopniu 

pokory, to jest nie tylko się nie 

tłumaczyć i uniewinniać, jak nam coś 

zarzucają, ale cieszyć się z upokorzenia. 

/Dz. 370/    



Intencje Mszalne 13 I 2019 – 20 I 2019 
 

 

 

Niedziela, 13.01.  

8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja, Ryszarda 

Oneksiaka i zm. z rodz. Sulejów, Oneksiaków, 

Domańskich i Urbanowiczów                                                      

10.00 + Krystyny (w 3 rocz. śm.) i Antoniego 

Pieniążków 

12.00 + Romana Chajęckiego i Marianny Królak                   

13.15    + Jerzego (w 1 rocz. śm.), Ryszarda, 

Antoniego i Natalii Sylwestrowicz, Jana i Leokadii 

Rurka 

18.00 Int. wolna 

Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej 
 

Sobota, 19.01.  

17.30 + Weroniki Fuhrmann w 30 dni po śmierci                    

18.00 + Jana Szóstkiewicza w 41 rocz. śm., Zdzisława 

i Andrzeja Szóstkiewiczów                     
 

Niedziela, 20.01.  

8.30 (Czachówek) + Romana Rudzkiego                                     

8.30 (Czachówek)    p. Kowalska                                                                   

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marioli i 

Sławomira w 40 rocz. ślubu 

10.00   + Artura Grzesikiewicza w 17 rocz. śm., 

Elżbiety Królak, Józefa Gwara, Stanisława i Marianny 

Grzesikiewicz                                                                             

12.00 + Jana Stańczyka w 1 rocz. śm.                                         

12.00 + Henryki Bączkowskiej (im.) i Ewy 

Bączkowskiej-Pasek                                                                           

13.15  + Elżbiety Maciak w 2 rocz. śmierci                            

13.15 + Witolda Winiarka w 14 rocz. śm. z okazji 86 ur. 

Spotkanie dla rodziców i dzieci I Komunijnych 

                                                            

Intencje spisano 11.01.2019 

 

POMOC PARAFIAN DLA POLSKICH 
MISJONARZY 

Dziękujemy PZ ”Caritas” za 
zorganizowanie akcji zbiórki 
elektrośmieci i parafianom za poparcie 
tego projektu. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży zużytego sprzętu 
elektronicznego przeznaczone są na 
wsparcie polskich misjonarzy oraz 
projektów charytatywnych i edukacji 
realizowanych przez Kościół w Polsce i 
na świecie.                                           

 

Tweet od Papieża 

„Podziękujmy Bogu za ten 

rok, który minął, uznając, że 

wszelkie dobro jest Jego 

darem..” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Święto Chrztu Pańskiego 

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 
 

Wielu ludzi przystępowało do chrztu 
Janowego, 

ale tylko nad Jezusem otworzyło się niebo 
i Duch Święty zstąpił nad Niego 

niby gołębica, jak we śnie zaczarowanym, 

a głos «Ty jesteś moim Synem 
umiłowanym, 

w Tobie mam upodobanie», 
potwierdził z nieba, że tylko Tyś Mesjaszem 

Panie. 
                                                                 Kazimierz 

Za tydzień: Szopki Bożonarodzeniowe i cd. po 

lekturze „Pierwszego Wizerunku”  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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