
                                Wieści Parafialne 
                 Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 05 (255) Rok VII 

                  02.02.2020 r.       

   

               Święto Ofiarowania Pańskiego 

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Ml 3, 1-4  (Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego 
oczekujecie) 
Psalm responsoryjny: Ps 24, 7-8. 9-10 (R.: por. 10b) (Pan Bóg Zastępów, On jest 
Królem chwały) 
Drugie czytanie: Hbr 2, 14-18  (Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi) 
Ewangelia: Łk 2, 22-40  (Ofiarowanie Jezusa w świątyni) 

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE 

I ŚWIĘTO MATKI 

BOSKIEJ GROMNICZNEJ 

 

 Dziś Święto Ofiarowania 

Pańskiego, które obchodzone 

jest na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej przez 

Maryję i Józefa i jest zbieżne ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej. 
W tym samym dniu przypada także Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Według Ewangelii Maryja i Józef symbolicznie 

ofiarowali Bogu swojego pierworodnego syna. Ten gest, zgodnie z 

prawem żydowskim, musiał zostać wykonany na pamiątkę ocalenia z 

niewoli egipskiej. Żydzi wierzyli, że czterdzieści dni po narodzeniu należy 

zanieść dziecko do świątyni w Jerozolimie, złożyć w ofierze, a następnie 

za drobną opłatą wykupić. Dla upamiętnienia tej tradycji Święto 

Ofiarowania Pańskiego przypada 40. dni po Bożym 

Narodzeniu. Uroczystość ta została wprowadzona w VII wieku. W X 

wieku pojawił się obrzęd palenia świec, nawiązujący do symbolizmu 

światła bożego i paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią. 

Znaczenie Święta Matki Boskiej Gromnicznej jest 

podobne – Maryja przynosząc Jezusa do świątyni, staje 

się światłem dla katolików. Na ten znak wierni 

przychodzą z gromnicami (czyli specjalną świecą, która 

towarzyszy chrześcijanom przez całe życie w 

najważniejszych uroczystościach kościelnych) do 

kościoła. Jednoczesne obchodzenie obu świąt 

związane jest z symbolicznym oczyszczenie Maryi po 

urodzeniu dziecka. 

Wraz ze świętem Ofiarowania Pańskiego kończy się okres śpiewania 

kolęd i ozdób bożonarodzeniowych. Rozbierane są choinki i szopki 

betlejemskie.                                                                                         /KD/ 
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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/


Lektura pierwszego wizerunku  /cz.III / 

To już trzecia część dotycząca historii Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Tym  którzy 

czytali i przechowują nasze: „Wieści Parafialne” przypomnę, że poprzednie 

fragmenty zamieszczone były w nr 41 – 203 z 16.12. 2018 r. i w nr 03 - 208 z 

20.01.2019 r.  
„W tym samym czasie Ksiądz Sopoćko, który opuścił Wilno wskutek zmiany granic po zakończeniu 

wojny, w dalszym ciągu martwił się o przyszłość wizerunku”. 

Rozdz. 6 – Nowa Ruda, lata 1956-1986 

Tymczasem przyjaciel ks. Sopoćki - ks. Józef Grasewicz powrócił z sowieckiego obozu 

pracy do posługi duszpasterskiej w Nowej Rudzie. Jako jeden z nielicznych w owym zassie 

znał źródło i wartość obrazu. Ks. Sopoćko niejednokrotnie w czasie rozmów z nim wyrażał 

swoje zatroskanie o wizerunek, bo jak do tej pory …od nikogo nic nie mógł dowiedzieć się o 

losach obrazu Jezusa Miłosiernego. Ks. Grasewicz rozpoczyna poszukiwanie cennego 

oryginału. W 1956 r. odwiedza ks. Ellerta, proboszcza parafii Ducha Świętego. Dowiaduje 

się od niego, że poszukiwany obraz znajduje się tu, na terenie parafii. Ks. Ellert nie 

przywiązywał wagi do tego dzieła, dlatego chętnie oddał cudowny wizerunek. Ks. Grasewicz 

zabrał oryginał do swojej parafii w Nowej Rudzie gdzie był wówczas proboszczem (obecnie 

tereny Białorusi). Obraz został zawieszony w drewnianym, nieukończonym jeszcze kościele, 

w pobliżu lasu. Obok wizerunku zawieszono najcenniejsze wotum – szczerozłotą płytkę na 

której widniał napis: „Jezu, Królu Miłosierdzia, przyjdź Królestwo Twoje”. Jednocześnie ks. 

Sopoćko, będąc w Polsce, próbował nawiązać kontakt z zaufanymi osobami 

przebywającymi za granicą. Przekupił straż graniczną i zorganizował przewiezienie 

„wileńskiego” obrazu na teren Polski. Akcja ta nie powiodła się. Kurier nie dotrzymał 

obietnicy, ponieważ uważał to za świętokradztwo. Ks. Sopoćko pogodził się z zaistniałą 

sytuacją, ale troska o bezpieczeństwo oryginału nie przestawała go nurtować. Wielokrotnie 

przesyłał nawet poufne prośby o to, aby obraz przewieźć do Wilna i zawiesić w Ostrej 

Bramie, tam gdzie po raz pierwszy był wystawiony do publicznej czci. Byle tylko cudowny 

wizerunek znalazł się w bezpiecznym miejscu. Wkrótce okaże się, że niepokój ks. Sopoćki 

jest uzasadniony. W 1959 roku Stolica Święta wydaje zakaz szerzenia nabożeństwa do 

Miłosierdzia Bożego, który będzie obowiązywał prawie 20 lat. Tymczasem obraz znajduje 

się w Nowej Rudzie. Proboszcz ks. Grasewicz organizuje życie religijne w swojej parafii. 

Obraz zawiesza bardzo wysoko, z obawy przed kradzieżą i zniszczeniem. Parafian uczy 

nowych form kultu Miłosierdzia Bożego, zapoznaje z nieznaną wiernym Koronką do 

Miłosierdzia Bożego, wskazując na jej niezwykłe znaczenie i łaski, które można przez nią 

wyprosić. Nauka ks. proboszcza pada na podatny grunt.  

Niestety już po roku swojej posługi ks. Grasewicz zostaje odwołany z Nowej Rudy i 

przeniesiony do innej parafii. Parafianie pozostają sami. Przez prawie 30 lat, nie mając 

kapłana. Organizują sobie życie religijne. Sami modlą się przed wizerunkiem Jezusa 

Miłosiernego, do którego się bardzo przywiązują i oddają mu cześć poprzez odmawianie 

poznanych modlitw.  

Spokój i bezpieczeństwo obrazu wydawały się tu pewne. Jednak władze komunistyczne, a 

także władze lokalne Nowej Rudy, tępiły wszelkie przejawy religijności. W 1970 roku kościół 

otoczyły trzy samochody ciężarowe, na które załadowano mienie wyniesione z kościoła.                           

cdn.                                                                                                                                   /KD/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania 

Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). 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.  Taca inwestycyjna 

przeniesiona będzie na następną niedzielę. To 

również 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.  Intencja 

różańcowa na miesiąc luty: O ducha pojednania w 

rodzinach i między narodami.                                                                                          

2. W tym tygodniu zapraszamy młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania 

na spotkania formacyjne: w piątek 7 lutego p. 

Agnieszki Salamon godz. 18.30, rok II i 

wyjątkowo o godz. 17.00 grupa p. Krystyny 

Borowskiej,  rok I                                                                                                                                 

3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. W 

Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz. 

18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 

spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z 

nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od godz. 

9.30 pójdziemy z Komunią św. do chorych. 

4. Ze względu na ferie szkolne w przyszłą 

niedzielę o godz. 18.00 nie będzie Mszy św. dla 

kandydatów do Bierzmowania. Kolejne spotkanie 

liturgiczne odbędzie się w niedzielę 8 marca o 

godz. 18.00.                                                                                                                               

5. Zakończyliśmy tegoroczną Kolędę. 

Dziękujemy serdeczne za przyjęcie nas w waszych 

domach i złożone ofiary na pokrycie kosztów 

malowania kościoła.                                                                                                                                                                                  

Osoby, które nie mogły nas przyjąć w 

wyznaczonym terminie prosimy o zgłaszanie 

innego terminu do zakrystii lub kancelarii. W tym 

tygodniu postaramy się odwiedzić wszystkich, 

którzy sobie tego życzą. Przypominamy nr tel. 

kom. na plebanię: 884 062 057. Jest on również 

podany na stronie internetowej parafii jak i w 

naszym tygodniku parafialnym. 

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. KPRM informuje, że termin wyjazdu na 

wypoczynek letni do Rowów uległ zmianie i 

będzie miał miejsce od 26.08-02.09.2020 r. Koszt 

bez zmian dorośli 1000 zł, dzieci do lat 3 - 200 zł., 

dzieci do lat 7 - 350 zł. i do lat 10 – 500 zł.                                                                                                

8.  KPRM informuje, że w dniach 13-16 sierpnia 

organizowana jest 4 dniowa pielgrzymka do 

Augustowa, Sejn, Wilna i Trok na Litwie oraz 

Studzienicznej z „Różańcem na wodzie” włącznie. 

Koszt 650-680 zł. Zaliczka 150 zł  przy zapisie. 

Zapisy do 07 marca.  

9. KPRM organizuje jednodniowy wyjazd w dniu 

15 sierpnia do Ossowa w 100 lecie Bitwy 

Warszawskiej z rekonstrukcją „Cudu nad Wisłą” 

Koszt 50 zł zaliczka 30 zł. Zapisy i zaliczka do 07 

marca u p. Bogumiły Dusza lub p. Ryszarda 

(kościelnego). 

10. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd na 

wypoczynek zimowy dla seniorów i rodzin z 

dziećmi (do 3 lat gratis) od 23 lutego do 28 lutego 

w Zawoi Jest jeszcze 6 miejsc.  Koszt 620,- zł. 

Szczegóły  programu na stronie internetowej 

parafii.                         

11. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej www.sobikow.parafia. info.pl 

zamieszczone są wszystkie informacje o 

wyjazdach w 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                      

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

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

zakrystii jest lutowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Jego cena uległa zmianie i wynosi 7,- 

zł. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik „Wieści Parafialne” 

______________________________________ 

Beatyfikacja kard. Stefana      

Wyszyńskiego  

Kard. Stefan Wyszyński 

powiedział, że Bóg nigdy nie 

rezygnuje z człowieka. Nigdy 

nie rezygnuje ze swojego 

dziecka, nawet jeśli ono 

odwraca się do niego plecami.     

ks. Marcin Jurek    

_________________________

http://www.sobikow.parafia/


Intencje Mszalne 02 II 2020 – 09 II 2020 
 

 

 

Niedziela, 02.02.  

8.30 (Czachówek)  + Stefana Jachymskiego                               

8.30 (Czachówek) + Heleny Żórawskiej                                                                  

10.00 + Wacława (w 51 rocz. śm.), Genowefy, 

Marianny, Bogusława i Radosława Buraczyńskich i zm. 

z rodz. Kabalów i Cholewów                                                                              

12.00 + Eugenii (w 20 rocz. śmierci) i Jana Baranów                                       

12.00  O bł. Boże, silną wiarę i umocnienie w cierpieniu 

dla Anety i Jacka oraz Czarka                                                        

13.15  + Elżbiety Maciak w 3 rocz. śmierci                                           

13.15    O bł. Boże, dar wiary i potrzebne łaski dla 

Roberta z okazji 47 rocz. urodzin 

Poniedziałek 03.02.                                                                                                        

18.00 + Grzegorza Zyś w 30 dni po śmierci 

Środa 05.02.                                                                                      

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

- o pokój w rodzinie i zdrowie 

Piątek, 07.02.  

18.00  + Teresy Szczepańskiej w 30 dni po śmierci 

19.00  (Czachówek)                                                               

Sobota, 08.02.  

18.00 + Heleny Olejniczak w 23 rocz. śmierci, Ignacego 

Auguścika i zm. z rodz. Olejniczaków i Auguścików 

Niedziela,  09.02.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Sylwestra Rudzkiego                                         

8.30 (Czachówek)   + Jana i Henryka Antosiewiczów                                                                                     

10.00 + Marka Kur w 9 rocz. śm., Jerzego i Jana Kur                                                                                        

10.00 + Haliny Jankowskiej w 2 rocz. śm., Edwarda i 

Jerzego Jankowskich, Sławomira Krzyczkowskiego 

12.00 + Jana Sychla (w 1 rocz. śm.), Stanisława, Janiny, 

Henryka i Wojciecha Małaszków, Stefana, Emilii, 

Edwarda i Ryszarda Sychlów                                                                                                 

12.00 + Teresy i Józefa Kucińskich                                                

13.15  Int. wolna                                                                                     

 

Intencje spisano .30.01..2020 r..      

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

„O mój Boże, jak mi żal ludzi, 
którzy nie wierzą w życie wieczne, 
jak się modlę za nich, aby i ich 
promień miłosierdzia ogarnął, i 
przytulił ich Bóg do łona 
ojcowskiego” (Dz. 780). 

______________________________ 

 

Tweet od Papieża 

„Pan daje ci Swoje Słowo, abyś 

przyjął je jako list miłosny, który 

napisał do ciebie, abyś mógł poczuć, 

że On jest przy tobie”.        /Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Święto Ofiarowania Pańskiego 
 

Maryja ofiaruje Syna Bożego Bogu, z woli Boga, 
wypełniając tym samym prawo 
starotestamentalne. Ofiarując swojego Syna, 
pragnie Ona ofiarować każdego z nas, ponieważ 
jesteśmy Jej dziedzictwem. Maryja wskazuje nam 
tego, który powiedział o sobie: Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia (J 8, 12). To światło - Jej Syn Jezus - 
poprowadzi nas do nieba. /Deon – Jan KoniorSJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Każdy z nas chciał by mieć takie 

przyrzeczenia, 
jak pobożny Symeon 

świadek Maryi oczyszczenia, 

by zobaczyć przed swego życia końcem, 
Mesjasza Pańskiego promieniejącego 

jak słońce. 
Ale by łaska Boża królującego Boga w niebie, 

już od dziś spoczęła na Tobie, 

to tylko zależy od Ciebie. 
 

                                          Kazimierz 

 

Za tydzień Litania do NMP z Lourdes 

Do użytku wewnętrznego 

 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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