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                                                             Piąta  Niedziela Zwykła 
 
                                                                   Liturgia Słowa 
 
 
Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8  (Powołanie proroka) 
Psalm responsoryjny: Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8 (R.: por. 1c) (Wobec 
aniołów psalm zaśpiewam Panu) 
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 1-11 (Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu 
Chrystusa) 
Ewangelia: Łk 5, 1-11  (Cudowny połów ryb i powołanie apostołów) 

KULT MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

Najbardziej znanym na świecie obrazem Maryi jest Ikona Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy., której Jubileusz 150-lecia przywrócenia jej do kultu 

publicznego, miał miejsce w czerwcu 2015 r.                     .                                                                                                              

Jednym z najczęściej używanych wśród chrześcijan wezwań odnoszących się do 

Matki Bożej jest zawołanie: "Nieustająca Pomoc". Przede wszystkim sięgają po 

nie ci najbardziej smutni i potrzebujący, którzy odczuwają szczególnie wielką 

potrzebę miłości, wsparcia i opieki. Oryginał 

obrazu jest wschodnią ikoną, przedstawiającą 

Matkę Bożą Bolesną. W geometrycznym środku 

ikony znajdują się połączone ręce Matki i 

Dziecięcia, przedstawione w taki 

sposób, że Najświętsza Dziewica 

wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela i Syna 

Bożego. Mamy tutaj do czynienia z typem ikony 

zwanej "hodigitria" - bo Maryja wskazuje na 

Chrystusa, Który sam siebie nazwał "Drogą, 

Prawdą i Życiem". Wizerunek Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy został namalowany na 

desce o wymiarach 54 cm x 41,5 cm. Obraz 

znalazł się pod koniec XV w. w Rzymie. Po zdobyciu miasta przez Francuzów 

kościół, w którym znajdował się Obraz, został zniszczony i rozebrany. Po latach 

o. Michał Marchi CSsR odnalazł ikonę i zaczął czynić starania o jej przeniesienie 

do kościoła Redemptorystów. Za zgodą papieża Piusa IX dokonano tego 26 

kwietnia 1866 r. Natomiast 23 czerwca 1867 r. dziekan Kapituły Watykańskiej 

uroczyście koronował Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wyrażając tym 

samym oficjalnie akt uznania dla maryjnej ikony, czczonej od kilku już wieków. 

Od tego momentu nabożeństwo do Matki Nieustającej Pomocy zaczęło 

nieustannie wzrastać, rozszerzając się - w dużej mierze za sprawą 

redemptorystów - po całym świecie. W roku 1876 ustanowiono święto 

Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem Nieustającej Pomocy, z własnym 

oficjum, modlitwami i czytaniami mszalnymi. Początkowo celebrację tego święta 

ustalono na niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana Chrzciciela, później 

natomiast wyznaczono 27 czerwca jako dzień poświęcony Matce Bożej 

Nieustającej Pomocy. U nas w kościele zwyczaj odprawiania cotygodniowej 

Nowenny do MB Nieustającej Pomocy wprowadzili oo. Redemptoryści w czasie 

Misji św. w  maju 2005 roku. /Oprac. Kazimierz Dusza/ 
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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
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O grzechu powszednim wobec bliźniego 
 

Mało jest wśród nas rozwinięte poczucie odpowiedzialności; przyczyną tego 
jest nasza lekkomyślność, która nie lubi badać rzeczy aż do głębi. A przecież 
zło, którego nie widzimy – jakkolwiek nie będzie nam poczytane za winę – 
powoduje mimo to zgubne skutki. 

1. W znaczeniu ogólnym można powiedzieć, że wszystkie nasze grzechy 
powszednie, nawet te, o których wiemy tylko my sami, są dla innych 
szkodliwe.  Przyczynę tego łatwo zrozumieć. Wszystko, co uszczupla 
siłę moralną, co nas osłabia i pozbawia łaski – czyni nas zarazem mniej 
zdolnymi do wypełniania naszych obowiązków, jakiekolwiek by one nie 
były. Nasze braki nie pozwalają nam stanąć na wysokości zadania; nie 
uchybia się bezkarnie roztropności, dobroci, odwadze… 

2. Nasze upadki w części bywają widoczne, w części można się ich 
domyśleć. Tu występuje nowy rodzaj odpowiedzialności: przykład, jaki 
dajemy. Ludzie skłonni są postępować tak, jak widzą to u innych, a jeśli 
już dawniej postępowali tak samo, wówczas przekonanie, że nie oni 
jedni zachowują się w ten sposób, utwierdza ich w złu. Przez każde z 
tych uchybień przynosimy rodzinie lub społeczeństwu naukę zła… Czy 
podobna wyliczyć, ile złego uczymy, do ilu grzechów w ten sposób 
upoważniamy? Każda dusza, nawet cnotliwa, przeraziłaby się, gdyby 
Bóg ukazał jej wszystkie tego typu skutki, spowodowane przez złe 
zachowanie się w kościele, przez zbyt lekką rozmowę, przez tysiączne 
uchybienia uważane za mało znaczące. Napisane jest bowiem: Biada 
człowiekowi onemu, przez którego zgorszenie przychodzi!  (Mt 8,7). 

3. Skutkiem grzechów powszednich jest nie tylko odpowiedzialność za 
nasze uchybienia i przykłady; powodują one przeważnie czyjąś 
przykrość i tak: 

– zbyt ostra wypowiedź rani i zbija z tropu; 
– niesłuszna wymówka popycha do buntu; 
– najlżejsze okazanie pogardy zraża niekiedy na zawsze; 
– brak czujności może spowodować czyjąś ruinę moralną… 

Dałoby się tu wyliczyć wiele szkód, jakie powoduje jedno chociażby tylko 
drobne sprzeniewierzenie się obowiązkom. Prawa moralne są dla utrzymania 
porządku między ludźmi tym, czym prawa fizyczne są we wszechświecie – 
wszelkie ich naruszenie musi powodować zamęt. 

Być sumiennym znaczy nie tylko unikać złego, gdy się je widzi, ale starać się 
je przewidzieć. Od tej poważnej odpowiedzialności może być wolny tylko ten, 
kto nie pozwala sobie na żaden grzech. 

Opracował Rafał na podstawie: Rozmyślania o Ewangelii; ks. bp dr. Ottokar Prohaszka; 
Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków 1931 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro, 11 lutego wspomnienie Najśw. 

Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia 

obchodzimy XXVII Światowy Dzień 

Chorych. Hasłem obchodów jest werset 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 

10,8). Wszystkich chorych i cierpiący 

polecamy modlitwie. Z tej okazji dziś po 

Mszy św. o godz. 12.00 Parafialny Zespół 

Caritas i Koło Przyjaciół Radia Maryja  

zapraszają na słodki poczęstunek do sali 

katechetycznej.                                                                                                                                                                 
2. Dziś o godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 
Kandydatów do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. 

3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie formacyjne dla dzieci I – Komunijnych i 

ich rodziców.                      

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cendrowicach 
im. Feliksa Kapackiego informuje, że trwa nabór 

do oddziału przedszkolnego - grupy: 3-4 latków 

oraz 5-6 latków a także do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej.  W sobotę 16 lutego o godz. 17.00 

odbędzie się Dzień otwarty dla rodziców.                                                                               

5. KPRM informuje, że z uwagi na małe 
zainteresowanie wyjazdem do sanatorium w 

Birsztanach  na Litwie w dniach 2-8 marca wyjazd 

ten został odwołany. Przyjmowane są zapisy: 
Górka Klasztorna 6 kwiecień, wyjazd w Sudety 1- 

4 maj i prom do Szwecji 4-6 czerwiec.    

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 

O, Kościele Boży, tyś najlepszą Matką, 

Ty jeden umiesz wychowywać i dawać 

wzrost duszy. O, jak wielką mam miłość 

i cześć do Kościoła – tej Matki 

najlepszej. /Dz. 197/ 
 

W pewnej chwili powiedział mi Pan: - 

córko Moja, ufność i miłość twoja 

krępują sprawiedliwość Moją i nie 

mogę karać, bo mi przeszkadzasz. O, 

jak wielką ma siłę dusza pełna ufności. 

/Dz. 198/ 

Orędzie Papieża Franciszka na 

XXVII Światowy Dzień Chorego 

/fragment/ 

Drodzy Bracia i Siostry, 
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 

10,8). Są to słowa wypowiedziane przez 

Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia 

Ewangelii, aby Jego Królestwo było 

propagowane przez gesty bezinteresownej 

miłości. Z okazji XXVII Światowego Dnia 

Chorego, który w sposób uroczysty będzie 

obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 

lutego 2019 roku, Kościół – Matka 

wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych 

– pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak 

te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej 

wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad 

chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, 

bezinteresownych gestów, niezwłocznych i 

prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które 

daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”. 

Życie jest darem od Boga, jak napomina 

święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie 

otrzymał?” (1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie 

dlatego, że jest darem, nie może być 

uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną 

własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy 

medycyny i biotechnologii, które mogłyby 

doprowadzić człowieka do ulegnięcia 

pokusie manipulowania „drzewem życia” 

(por. Rdz 3,24)… Każdy człowiek jest 

biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy 

się, aby żyć, potrzebujemy opieki naszych 

rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym 

etapie życia nikt z nas nie jest w stanie 

całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy 

innych, nie jest też nigdy w stanie 

przezwyciężyć granicy bezsilności przed 

kimś lub przed czymś… Was wszystkich 

zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. 

Niech nam pomaga dzielić się darami 

otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego 

przyjęcia, abyśmy żyli jak bracia i siostry, 

uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy 

wiedzieli, jak dawać z sercem hojnym i 

uczyli się radości z bezinteresownej służby. 

Z miłością zapewniam wszystkich o mojej 

bliskości w modlitwie i z serca udzielam 

Apostolskiego Błogosławieństwa.  
Watykan, 25 listopada 2018  

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 



Intencje Mszalne 10 II 2019 – 17 II 2019 
 

 

 

Niedziela,10.02.  

8.30 (Czachówek) + Katarzyny ( w 35 rocz.śm.), 

Jana i Józefy Królaków, zm.z rodz. Królaków, 

Konrada w 100 rocz. ur. i Stanisławy Gaców i 

zm. z rodz. Gaców 

10.00 + Marka Kur w 8 rocz. śm., Jana i Jerzego 

Kur 

12.00 + Haliny (w 1 rocz. śmierci), Edwarda i 

Jerzego Jankowskich, Sławomira 

Krzyczkowskiego 

CHRZEST: Aleksander Szóstkiewicz                     

 13.15 + Jana Wrotka w 2 rocz. śm., Anny 

Wrotek 

18.00 Int. wolna 

Spotkanie młodzieży bierzmowanej 
 

Środa, 13.02. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy  Za parafian, O bł. Boże i potrzebne 

łaski dla Pauliny i Patrycji z okazji 18 urodzin 
 

Sobota, 16.02.  

17.30 + Joanny Bednarskiej w 30 dni po śmierci                     

18.00 + Joanny Koseckiej w 1 rocz. śm., 

Marianny i Tomasza Tomasik,Heleny i 

Stanisława Kruszyna     
 

Niedziela,17.02.  

8.30 (Czachówek) + Ewy Jasik                                                         

8.30 (Czachówek)    p. Kowalska                                                                   

10.00 + Krystyny Tywonek w 13 rocz. śm., 

Tadeusza Tywonka w 31 rocz. śm. 

10.00 + Haliny i Stanisława Poruszek i dziadków 

Poruszek                                                                                     

12.00 + Józefa Dywana w 30 rocz. śm., 

dziadków Gorzkowskich i Dywanów 

12.00 + Teresy i Józefa Kucińskich 

13.15 + Krzysztofa Grzesikiewicza w 20 rocz. 

śm. Juliana i Marty Orlików oraz Elżbiety i 

Stefana Trzeciaków 
Spotkanie dla dzieci i rodziców I Komunijnych 
 

                                      Intencje spisano 08.02.2019 

Za tydzień: o św. Cyrylu i Metodym 

oraz o Byciu Babcią i Dziadkiem w 

obecnych czasach  

 

 

Tweet od Papieża 

„Tym, co pozostanie na progu 

wieczności, nie jest to, co 

zyskaliśmy, ale to, co 

daliśmy.” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Piątą Niedzielę Zwykłą 

Po nieudanej próbie połowu, Jezus 

każe Piotrowi wypłynąć ponownie na głębię. 

Piotr musi podjąć decyzję, której stawką jest 

jego poważanie i prestiż. Jest przecież 

fachowcem i wie, gdzie i kiedy najlepiej łowić. 

Ponadto jest rozczarowany, sfrustrowany. 

Przez całą noc nic nie złowili. „Wypłyń na 

głębię” – to jest również zaproszenie Jezusa 

dla nas w codzienności. Jeżeli chcemy w 

naszym życiu wydać owoce, musimy 

przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia, 

schematy. Wychodzić ze swego małego 

„grajdołka” i podejmować wyzwania. Inaczej 

wcześniej czy później, przystosujemy do 

schematów, reklamy, poddamy manipulacji 

tych, którzy najgłośniej krzyczą ./Stanisław 

Biel -SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 
Przezwyciężyć porażkę to najlepsze doświadczenie, 

nie bój się woli Boga, On zna Twoje przeznaczenie, 
zrób tak jak Szymon, który posłuchał Jezusa 
i wypłyń na głębię, choć inna nieraz pokusa, 

zaufaj Jezusowi i zarzuć sieci na nowe wyzwania 
bo dobrze zrobisz gdy posłuchasz Jezusa wołania. 

 
                                                                 Kazimierz 

Do użytku wewnętrznego 
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