
                                Wieści Parafialne 
                 Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 02 (252) Rok VII  

           12.01.2020 r.       

                              

                        Święto Chrztu Pańskiego 

                                                                  
                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7 (Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie) 

Psalm responsoryjny: Ps (Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: por. 11b)  (Pan 

ześle pokój swojemu ludowi) 

Drugie czytanie: Dz 10, 34-38  (Jezus został namaszczony Duchem Świętym) 

Ewangelia: Mt 3, 13-17  (Chrzest Jezusa) 

 

Wigilia dla samotnych   

Dzień 22 grudnia 2019 roku, ostatnia niedziela Adwentu, niedziela św. 

Józefa, a w naszej parafii Sobików ważne przeżycie – spotkanie opłatkowe 

dla samotnych organizowane przez Koło Przyjaciół Radia Maryja i 

Parafialny Zespół Caritas. Główne organizatorki to wspaniałe Panie 

Bogusia Dusza i Ela Talarek, Ula Tywonek, Ala Dzwonkowska przy 

współpracy kilku zawsze chętnych osób. Na spotkanie przybyło w sumie 

22 osoby. 

 

Otwieramy drzwi sali katechetycznej i miłe świąteczne wrażenie: choinka 

ubrana, stoły przykryte białymi obrusami, pięknie przystrojone 

świątecznymi akcentami i tradycyjne  wigilijne potrawy: pierogi z kapustą 

i grzybami, barszczyk czerwony, śledzie pod różnymi postaciami, łosoś z 

cytryną, sałatki jarzynowa i śledziowa i bigos z kapusty z grzybami i fasolą. 

Nie brakowało pomarańczy i mandarynek. Na centralnym miejscu stołu 

opłatki na sianku. Przybywające goście serdecznie witani. 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 

@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 

info.pl 
 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Tomasz 

Wicherek 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary 
Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*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/


Spotkanie rozpoczęło się od zapalenia świecy wigilijnej. Ksiądz wikariusz Tomasz odczytał 

fragment Ewangelii św. Łukasza. Ks. Proboszcz Włodzimierz odmówił modlitwę i pobłogosławił 

potrawy i tych, którzy te potrawy przygotowali i poświęcił opłatki. Następnie złożył wszystkim 

życzenia. Życzenia wszystkim złożyły też organizatorki Przewodnicząca KPRM Bogusia Dusza i 

Prezes PZC Ela Talarek i zaprosiły do łamania się opłatkiem. Po chwili wszyscy przełamaliśmy się 

opłatkami i składali sobie nawzajem indywidualne życzenia świąteczne i noworoczne. Nie 

zabrakło śpiewanych głośno przez wszystkich tradycyjnych kolęd. Nawet ks. Tomasz był 

zaskoczony perfekcyjnym wykonaniem i znajomością tekstów pastorałek.  Różnorakie potrawy 

smakowały wszystkim i z apetytem znikały ze stołu. Po kolędach panie podały kawę i herbatę 

wraz z różnymi bardzo wykwintnie udekorowanymi ciastami i galaretkami. Na zakończenie 

serdeczne uściski i pożegnania nie miały końca. Wszyscy  życzyli sobie spotkania już w przyszłym 

2020 roku. Szczęść Boże.                                                    /Oprac. Gabryjela Rotuska, foto K.Dusza/.   



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. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy 

rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                                                           

-  w poniedziałek 13.01.  Gabryelin, ul. Kolejowa i 

Polna, Ławki ul. Polna  od godz. 15.00                                                                                                                                                   

- we wtorek 14.01. Karolina, Krzymów od godz. 

9.30,                                                                                                                                                    

- w środę 15.01. Parcela Sobikowska, Sobików od 

godz. 9.30                                                                                                                                     

- w czwartek 16.01.  Ługówka, Sierzchów, ul 

Podleśna, Krępa, ul. Długa od godz. 16.00                                                                                

- w piątek  17.01. Krzaki Czaplinkowskie, ul 

Główna od godz. 9.30                                                                  

- w sobotę 18.01. - Krzaki Czaplinkowskie, ul. 

Brzozowa, Okrężna, Olszowa, Wrzosowa, od 

godz. 9.30. Czarny Las – bloki kolejowe od godz. 

15.00                                                                                                                                               

W następnym tygodniu:                                                                                                                  

-  w poniedziałek 20.01. Sierzchów, ul. Brzozowa, 

Ogrodowa, Mazowiecka do Ogrodowej, ul. 

Słoneczna, Sosnowa, Pogodna, Poranna od godz. 

15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- we wtorek 21.01.  Czarny Las za torami, od 

godz. 9.30,                                                                                                          

–  w środę 22.01.  Cendrowice, ul. Krótka i 

Słoneczna, Szkolna, Leśna, Brzozowa, Polna i 

Sosnowa od godz. 9.30                                                                                                                                                 

- w czwartek 23.01. –   Sierzchów, ul. 

Starowiejska, Rubinowa i Mazowiecka od ul 

Ogrodowej od godz. 9.30                                                                                                                                                         

- w piątek 24.01. Czarny Las przed torami, 

Cendrowice, ul. Długa od godz. 9.30                                        

- w sobotę 25.01. Dobiesz ul. Wolska i Szkolna, 

Helenów, Krępa, ul. Dojazdowa 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 przeznaczone są na pokrycie kosztów 

malowania kościoła.                                                                                                                                        

3. KPRM informuje, że w dniu 18 stycznia (w 

sobotę) w salce katechetycznej w plebanii odbędą 

się dwa spotkania:·                                                                

- o godz. 10:00-11:45 dla wyjeżdżających do 

Zawoi przy granicy ze Słowacją w Beskidzie 

Żywieckim na wypoczynek zimowy od 23 lutego 

do 28 lutego. Koszt 620,- zł.. Podczas spotkania 

wpłacamy zaliczkę w wysokości 120 zł.  Są 

jeszcze wolne miejsca.                                                               

- o godz. 12:00 z spotkanie z pilotką pielgrzymki 

do Rzymu i Watykanu. Omówione zostaną 

szczegóły wyjazdu.                                                                                       

4. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy 

wyjazd autokarowy do Rumuni. Wyjazd w dniu 17 

lipca do 23 lipca 2010 r. (tel. Kazimierz 607 147 

339 lub Bogusia 664 743 764). Koszt całkowity 

1750 zł.  Szczegóły  programu na stronie 

internetowej parafii www.sobikow.parafia.info.pl.                                                   

5. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej www.sobikow.parafia.info.pl 

zamieszczone są wszystkie informacje o 

wyjazdach w 2020 r.                                                                

6. Ks. Mariusz organizuje w dniach od 9 do 15 

lutego obóz narciarski dla dzieci i młodzieży w 

Murzasichlu. Całkowity koszt obozu wynosi 1350 

zł. Cena obejmuje: transport, ubezpieczenie, 

wyżywienie, noclegi, wypożyczenie sprzętu, 

instruktorów, karnety na zjazdy, kulig oraz wyjazd 

na baseny termalne. Zapisy z zaliczką 350 zł u p. 

Bogumiły Dusza                                                                                                          

7. W roku bieżącym Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan, który trwa od soboty, 18 stycznia do 

soboty 25 stycznia będzie obchodzony pod 

hasłem: Życzliwymi bądźcie (Dz 28, 2).                                                        

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Oba tygodniki kosztują po 6,- zł. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. 

Jego cena uległa zmianie i wynosi 7,- zł. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne” 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

O mój Jezu, wiele mi dałeś w tym 

krótkim życiu doświadczeń, wiele 

rzeczy zrozumiałam, nawet takich, że 

teraz się dziwię. O, jak dobrze zdać 

się we wszystkim na Boga i pozwolić 

Bogu w całej pełni działać w duszy. 
(Dz 134)



Intencje Mszalne 12 I 2020 – 19 I 2020 
 

 

 

Niedziela, 12.01.  

8.30 (Czachówek)  + Franciszka i Jana Zarębów                     

10.00 + Krystyny Pieniążek w 4 rocz. śm. Antoniego 

Pieniążka 

10.00 + Anny Ingert, Marianny i Jana Uliasz, 

Benedykta Ingert, Zdzisława Krawczyka                                                                                        

12.00  + Jerzego (w 2 rocz. śm.) Ryszarda, Antoniego i 

Natalii Sylwestrowiczów, Jana i Leokadii Rurka                                                                                         

12.00 + Romana Chajęckiego i Marianny Królak                                

13.15  + Wandy i Władysława Marczak, Katarzyny i 

Ludwika Marczak, Krystyny i Mariana Sobieraj                        

13.15 + Grzegorza Zyś - int. od rodziców, siostry oraz 

Piotra i Elżbiety z Krakowa                                                              

18.00    Za Parafian 

                                                                                             

Sobota, 18.01.  

18.00 Int. wolna 

 

Niedziela,  19.01.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Romana Rudzkiego                                 

8.30 (Czachówek)   Za Parafian                                                                       

10.00  + Witolda Winiarka                                                                                      

10.00 + Antoniego Kulki 

12.00 + Jana Urbanowicza w 1 rocz. śmierci                                                                                         

12.00 + Jana Stańczyka w 2 rocz. śmierci                                    

13.15 + Eugeniusza i Jadwigi Zwolińskich, Jana i 

Jadwigi Plesiewiczów oraz zm. dziadków Plesiewiczów 

i Szatanów                                                                                     

13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marii z okazji 70 

rocz. urodzin oraz pomyślność dla rodzin Klimków, 

Fudeckich i Helińskich 

Spotkanie dla dzieci i rodziców I - Komunijnych  

                                    Intencje spisano .10..01.2020 r.      

 

Z ostatniej chwili ! 
W dniu 10 stycznia br. o godz. 18.00 Odbyło się 

w plebanii Spotkanie Noworoczne Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej, Przedstawicieli 

Parafialnego Zespołu Caritas oraz Koła 

Przyjaciół Radia Maryja. Nie zabrakło też 

przedstawiciela redakcji Wieści Parafialnych. 

Wszyscy uczestnicy (15 osób) składali sobie 

życzenia i śpiewano kolędy przy suto 

zastawionym stole, ciastami i sałatkami 

przyniesionymi przez uczestników z tej okazji. 

Ks. Proboszcz na ręce przedstawicieli grup 

parafialnych złożył życzenia noworoczne 

wszystkim parafianom.      

 

Tweet od Papieża 

„Prośmy o łaskę przeżywania tego 

roku z pragnieniem niesienia w sercu 

innych, otaczania innych troską”.                                                                   
/Franciszek/ 

  

                                                        

 

Refleksja na  

Święto Chrztu Pańskiego 

Chrzest Jezusa przypomina nasz 
własny chrzest. To najważniejsze wydarzenie 
życia na ogół przeżywamy nieświadomie, jako 
niemowlęta. Liczy się wtedy intencja rodziców, 
chrzestnych i kapłana. Ale czy w późniejszym 
dojrzałym życiu towarzyszy nam świadomość 
chrztu? Słowo „chrześcijanin” jest bardzo blisko 
związane ze słowem „chrzest”. Być 
ochrzczonym, to być chrześcijaninem. Co to dla 
nas oznacza? Chrzest czyni nas dziećmi Boga 
Ojca, przyjaciółmi Jezusa, i daje miłość Ducha 
Świętego. Daje więc udział w boskim życiu. 
Jednak nie jest tylko przywilejem, ale również 
zobowiązaniem. „Christos” w języku greckim 
oznacza „namaszczony”. W chwili chrztu Jezus 
zostaje „namaszczony” przez Boga Ojca 
Duchem Świętym  /Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Chrzest Jezusa, dziś każdy chrzest nam 
przypomina, 

to jest dla nas wierzących największa Nowina 
bo w czasie Chrztu uczestniczy cała Trójca Święta 

i nad Jordanem, i dziś, rzecz to niepojęta. 
I takie samo Boga z nieba masz przesłanie, 

jesteś dla mnie tym 
«w którym mam upodobanie». 

 
                                          Kazimierz 

Za tydzień Apel do Rodziców 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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