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Pierwsze czytanie: Jr 17, 5-8 (Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu) 
Psalm responsoryjny: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)  (Szczęśliwy 
człowiek, który ufa Panu) 
Drugie czytanie: 1 Kor 15, 12. 16-20  (Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą 
naszej wiary 
Ewangelia: Łk 6, 17.20-26  (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom) 
 

ŚWIĘCI CYRYL I METODY WSPÓŁPATRONAMI EUROPY 

14 lutego po raz 25. obchodziliśmy święto Opiekunów 

Europy Świętych Cyryla i Metodego, których  31 grudnia 

1980 r., Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił obok św. 

Benedykta współpatronami Europy - jako znak, że tradycje 

Wschodu i Zachodu można pielęgnować odrębnie,  

z zachowaniem jedności.  

Cyryl i Metody, to imiona zakonne braci Konstantyna i 

Michała, zwanych Braćmi Sołuńskimi. Urodzili się w 

Tesalonikach, nazywanych przez Słowian Sołuniem 

(obecne Saloniki), w Grecji. Cyryl (Konstanty) urodził się w 

826 lub 828 r. w bogobojnej rodzinie. Był wybitnie uzdolniony. Ukończył studia w 

Konstantynopolu. Po ich ukończeniu i przyjęciu święceń, został bibliotekarzem przy 

świątyni Hagia Sofia. Był wykładowcą filozofii w szkole cesarskiej. W 855 r. udał się na 

górę Olimp do klasztoru Polychron w Bitynii, gdzie już przebywał jego starszy brat, 

Metody. Metody (Michał) urodził się pomiędzy 815 a 820 r. Jako zdolny prawnik oddał 

się karierze urzędniczej. Przez pewien czas był namiestnikiem cesarskim w jednej z 

prowincji słowiańskich. Michał pragnął jednak żyć na chwałę Bożą. W 840 r. wstąpił do 

klasztoru na Olimpie w Bitynii i przybrał imię Metody. Był przełożonym tego klasztoru. W 

862 r.  

Cyryl i Metody jako misjonarze udali się na Morawy, a znając język miejscowy odnosili 

znaczące sukcesy w pracy ewangelizacyjnej. Utworzyli własne znaki graficzne, tzw. 

głagolicę (Głagolica jest najstarszym pismem słowiańskim, oryginalnym dziełem Cyryla, 

składa się z 40 liter; cyrylica to alfabetyczne pismo słowiańskie, utworzone przez 

jednego z uczniów Świętych Cyryla i Metodego, pochodzące z IX-X w., oparte na 

literach głagolickich). Cyryl jest uważany za twórcę literatury słowiańskiej. Zmarł 14 

lutego 869 r. w Rzymie. Metody jako abp na Węgrzech (Panonia) i Morawach. został 

legatem papieskim dla ludności słowiańskiej. Zmarł 6 kwietnia 885 r.  Obaj są uważani 

za apostołów Słowian i  patronami pojednania Kościoła. /Opracował: KD/ 
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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/


Bycie Babcią i Dziadkiem 
 
Nie tak dawno, pod koniec stycznia, życzyliśmy wszystkim Babciom i Dziadkom 
radości z życia, pięknych chwil z rodziną, poczucia, że są dla nas ważnymi i 
bardzo kochanymi zwłaszcza wtedy, gdy siły ich zaczynają opuszczać a choroby 
dopadać. Gdy dzieci odchodzą zakładając swoje rodziny, może dopaść nas 
syndrom pustego gniazda lecz, gdy przychodzą na świat wnuczęta, swoim 
gwarem, naturalnością przynoszą i dają nam tak potrzebną do życia radość.  
 

Bycie Babcią i Dziadkiem to 
kolejne ciekawe 
doświadczenie w życiu i 
cudowny czas. Poczucie, że 
jest się potrzebnym, 
możliwość dania komuś 
małemu, potem 
dorastającemu – życiodajną 
miłość bez trudów dbania o 
codzienne sprawy jest 
wspaniałe.  
 

Babcie i Dziadkowie mają wyjątkowe miejsce w sercach wnucząt bo: nie 
lekceważą problemów dziecka, cierpliwie, z zainteresowaniem słuchają i nie 
zbywają byle czym, mają zawsze czas na zabawę, na lepienie pierogów, czytanie 
bajek, czy naprawianie roweru. Są doświadczeni, więc mądrze doradzą, uczą 
miłości do Boga, znają tysiąc historii i pamiętają ciekawe czasy, gdy nie było 
komputerów i komórek.  
Odnosimy wrażenie, że jesteśmy niezastąpieni, ale czasem niedocenieni, bywa, 
że  wykorzystywani lub niezauważani. Relacje z własnymi dziećmi, które mają już 
swoje dzieci, to pokłosie takiego, a nie innego ich wychowania i własnego stylu 
życia w młodości. W Ameryce Dzień Babci i Dziadka świętuje się kwiatem 
niezapominajki, którego nazwa kojarzący się z nie zapominaniem o kimś 
ważnym. Naprawdę zwyczaj godny polecenia. 
 
A co teraz, zrobić z wolnym czasem, którego tak naprawdę ciągle brakuje. Można 
poświęcić go na modlitwy w intencji tych „zagonionych” i niemających czasu 
dzieci i wnuczków. Można odnaleźć w sobie zakurzony dotąd talent pisarski, 
malarski, aktorski i na nowo go rozwinąć. A może to czas na majsterkowanie i 
zrealizowanie odkładanych pomysłów i planów. A wszystko po to, aby nie 
narzekać na nudę… Dzisiaj, gdy zmienił się styl życia i bardziej dbamy o siebie, 
przedłużając w różny sposób sprawność, okres gdy jest się babcią, dziadkiem 
może trwać wiele, wiele lat. A doświadczenie bycia kochanym przez Boga niech 
będzie źródłem głębokiego szczęścia dla nas wszystkich - Babć i Dziadków i 
niech owocuje pragnieniem świętości. 
 
Na  podstawie tekstu Agnieszki Przybyszewskiej z „Misericordia” styczeń 2019 opracował 
Kazimierz Dusza 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjne dla dzieci I – Komunijnych i ich 

rodziców.                                                                                                                                                                                                                                            

2. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy 

kosztorys założenia ogrzewania gazowego w 

kościele. Zamyka się on kwotą 45.000,- zł + 

butla. W najbliższym czasie będziemy 

rozmawiać o alternatywnych możliwościach 

ogrzewania kościoła. 

3. W przyszłą  niedzielę po wszystkich 

Mszach św. Parafialny Zespół „Caritas” 

przeprowadzi kwestę na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny 

syryjskiej w ramach programu Caritas Polska 

„Rodzina Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary. 

4. W niedzielę 24 marca i poniedziałek 25 

marca w parafii odbędzie się wizytacja 

biskupia. Naszą parafię wizytować będzie ks. 

kard. Kazimierz Nycz. Już teraz odbywają 

się wizytacje: katechetyczna i ekonomiczna. 

Zgodnie z prawem kanonicznym wizytacje 

odbywają się co 5 lat. W naszym przypadku 

ostatnia wizytacja była 9 lat temu.  

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. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”.  Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.  

Czcigodny Księże 

Włodzimierzu w dniu 

Urodzin życzymy Ci 

żelaznego zdrowia, wszystkiego co 

dobre i miłe, co budzi uśmiech i 

radością napełnia chwile. Niech Pan 

nieustannie czuwa nad Tobą, Ciesz się 

pogodą ducha i życzliwością 

otaczających Cię parafian. 

  Rada Duszpasterska 

Drogi Księże Proboszczu,  

Z okazji Księdza 63 urodzin radości 
z pełnionej posługi kapłańskiej, 
podążania drogą Bożą ku świętości, 
obfitości łask Bożych od naszego 
Pana i błogosławieństwa na każdy 
dzień życia, życzy Redakcja WP 
  

Czcigodny Księże 
Prałacie 

W dniu Twoich urodzin 
życzymy Ci dużo zdrowia, 
niesłabnącego żaru ducha w jakże 
trudnej kapłańskiej posłudze, oraz 
realizacji wszystkich zamierzeń i 
planów. Życzymy, by Księdza życie 
było żywym głosem Ewangelii, żeby 
było wymownym świadectwem 
prymatu Boga oraz świadectwem 
miłości. Niech Najświętsza Maryja 
Panna otacza Księdza Matczyną 
miłością i opieką oraz niech 
wyprasza u Syna wszelkie łaski i 
siły potrzebne w prowadzeniu 
naszej parafii i głoszenia Słowa 
Bożego. 

Z najserdeczniejszymi życzeniami    
Koło Przyjaciół Radia Maryja i 

Parafialny Zespół Caritas 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Pani Krystynie Sychel 

Wyrazy głębokiego współczucia i 

słowa otuchy z powodu śmierci  

Ś.P.  MĘŻA JANA  

składają ZP Caritas i KP Radia 

Maryja 



Intencje Mszalne 17 II 2019 – 24 II 2019 
 

 

 

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 

Wtorek, 19.02. 

18.00 + Jana Urbanowicza w 30 dni po śmierci                   

Środa, 20.02. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy Za parafian,  

+ Jakuba Tyborowskiego (ur.) oraz O bł. Boże i 

potrzebne łaski dla ks. Proboszcza (ur.) 

Piątek, 22.02.  

17.30 + Wandy Pietrucha w 30 dni po śmierci                      

18.00 + Józefa i Jadwigi Fudeckich, zm. z rodz. 

Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława 

Helińskiego                                                                            

Sobota, 23.02.  

17.30 + Teresy Lewandowskiej w 1 rocz. śmierci                         

18.00 + Hanny Jeleń w 4 rocz. śmierci              

Niedziela, 24..02.  

8.30 (Czachówek) + Jana Kowalskiego                                  

10.00 + Marianny i Stanisława Sobieckich 

Modl. Powsz.: + Elżbiety Jaworskiej w 1 rocz. 

śm. 

12.00 + Heleny Andziak w 24 rocz. śm., Cecylii i 

Józefa Chmielewskich                                                                

13.15    + Andrzeja Szóstkiewicza i zm. z rodz. 

Szóstkiewiczów i Gierulskich                                                          
                                Intencje spisano 15.02.2019 

 

Łącząc się w żałobie i smutku po 

śmierci męża, Żonie Krystynie 

Sychel i Rodzinie Zmarłego 

wyrazy współczucia składają 

współuczestnicy pielgrzymek. 

 

 

Tweet od Papieża 

„Miłość Boga i miłość bliźniego są 

nierozdzielne, to dwie strony tego 

samego medalu. Jeśli przeżywa się 

je razem, stają się prawdziwą siłą 

wierzącego!” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Szóstą Niedzielę Zwykłą 

Nauczanie Jezusa mówi najpierw o 

człowieku błogosławionym, czyli szczęśliwym. Pierwsze 

błogosławieństwo Jezusa pokazuje ubóstwo jako drogę 

do szczęścia. Nie tyle oznacza ono brak środków 

materialnych, ile pewną postawę serca. Ubogi nie 

posiada niczego, co mogłoby mu przesłonić Boga, a 

bezgranicznie Mu ufając wchodzi w posiadanie Bożego 

Królestwa. Zwracając się do płaczących, Jezus myśli o 

każdym człowieku cierpiącym, obiecując pociechę. 

Skoro jednak Jego Królestwo może być obecne w sercu 

każdego z nas, to znaczy, że już teraz można 

zasmakować szczęścia przyrzeczonego przez Jezusa 

smutnym. W Królestwie, które przynosi Jezus, 

pociecha może być naszym codziennym 

doświadczeniem. /gorka.jezuici.pl. 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Przeczytajmy kilka razy błogosławieństwa, 

czy aby nie widzimy do siebie podobieństwa? 
Może czas się zastanowić czy słowa  

„BIADA WAM”, 

które Jezus mówił do uczniów, nie skierował 
ku nam! 

Bo gdy nie znamy ubóstwa, głodu  
i nie płaczemy 

Czy aby ubogich, głodujących i płaczących 

rozumiemy? 
                                                                 Kazimierz 

Za tydzień: Informacja o spotkaniu z chorymi. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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