
                                Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 01 (294) rok VIII 

                      03.01.2021 r.       

   

                           Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

                                                                       Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Syr 24, 1-2. 8-12  (Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie) 

Psalm responsoryjny: Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14) (Słowo 

Wcielone wśród nas zamieszkało) 

Drugie czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18  (Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci) 

Ewangelia: J 1, 1-18  (Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami) 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW.BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
 

Święto obchodzone w Kościele katolickim 1 stycznia, podkreślające 

aspekt macierzyństwa Maryi związany z jednym z najstarszych 

dogmatów Kościoła o Bożym Macierzyństwie Maryi. Pierwszy 

dogmat maryjny uznający Maryję za Bożą rodzicielkę. Wiązał się 

on ze sporem między biskupami Kościoła, nestorianami i 

monofizytami. Kościół apelował i przeforsował ideę dwóch 

pierwiastków istniejących równolegle w Chrystusie – ludzkiego i 

boskiego. Tym samym Maryja stawała się matką Boga, a nie tylko 

Chrystusa. 
 

Niegdyś było to święto Jezusa – święto Obrzezania Pańskiego, 

które Cerkiew prawosławna i Kościół anglikański nadal świętują, 

potem Uroczystość Imienia Jezus, która do dziś obchodzona jest w 

wielu Kościołach protestanckich. Obecnie w Kościele katolickim 

jest to święto maryjne, jednak pośrednio dotyczy Jezusa, bo czci 

się Marię, jako Jego Matkę. 
 

Święto istnieje oficjalnie od 1931 roku, kiedy Pius XI włączył je do 

obrzędów na pamiątkę soboru w Efezie w 431 r.), na którym 

przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Pius XI 

wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. 

Jednak reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale 

podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 

stycznia. Wybrano ostatni dzień w oktawie Bożego Narodzenia, 

aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych na cześć Jezusa, 

złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Kościół obchodzi 

w tym dniu również Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez 

Pawła VI w  1967.                                                                                                                                                             

 
                                                 /Oprac. na podst. pl.wikipedia.org/wiki. K.Dusza/ 
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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 
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WYDARZENIA PARAFIALNE W 2020 R. 
Październik – Listopad - Grudzień 

- 01 października rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych w Sobikowie i w kaplicy w Czachówku  

- 02.06  Odprawiono Mszę św. w okazji 150 rocznicy śmierci zasłużonego parafianina Felicjana Antoniego Kozłowskiego  

- 04.10 Msza św. z okazji 50 rocznicy małżeństwa Państwa Kazimiery i Adolfa Przyczków, 

- od 04 października wznowiono prezentację na  łamach ‘Wieści Parafialnych” Sukienki Matki Bożej Częstochowskiej  

- 11 października obchodzono XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus . Tego dnia prowadzono zbiórkę do puszek dla 

uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin  

- 18.10 Obchody 94 Światowego Dnia Misyjnego zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, 

- 18.10  KPRM inicjuje akcję „Wywieź flagę-Zapal świecę 11 listopada” i rozprowadza replikę Świecy Niepodległości z 1867 r.   

- 01 11 z powodu koronawirusa przeniesiona została Msza św. i procesja z cmentarza do Kościoła z procesją ż wokół kościoła,  

- 04.11 Modlitwa „Różaniec do granic nieba” w kościele w Sobikowie,  

- 13.11 W dobie pandemii i rozchwiania emocjonalnego w Polsce, KPRM zainicjowało akcję modlitw do Bożego Miłosierdzia 

w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu każdego 13 dnia miesiąca o godz. 13:00,  

- 22 listopada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i ostatnia niedziela roku liturgicznego  

- 29.11. PZ Caritas zorganizował zbiórkę produktów w sklepach i w kościele oraz kaplicy dla potrzebujących pomocy, 

- 29.11 Rozpoczął się nowy rok duszpasterski. Będzie przeżywany pod hasłem: "Zgromadzeni na świętej wieczerzy". 

- 29.11..Ks. proboszcz ogłosił, że ze względu na okres pandemii nie planuje się rekolekcji adwentowych w kościele 

- 08 grudnia Parafialny Zespół Caritas po mszach św. zorganizował spotkanie dzieci ze św. Mikołajem, który obdzielał 

upominkami wszystkie pociechy. 

- Ks. proboszcz ogłosił, że z uwagi na pandemię jest możliwość indywidualnego zaproszenia na kolędę: 28.12 - Obręb; 29.12. 

- Budy Sułkowskie, Julianów; 30.12. – Bronisławów, bez ul. Granicznej, 31.12. – Karolina, Krzymów.           /Opr.K.Dusza/ 

Życzenia które wpłynęły Przed Bożym Narodzeniem, a nie zamieszczono wcześniej z braku miejsca 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Obfitości łask Bożych  
w Nowym Roku 2021 życzy  

 Bogumiła Dusza Prezes Parafialnego Koła Radia Maryja 

Na Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim pokoju Chrystusowego.  

Niech nowonarodzone Boże Dziecię dodaje Wam wytrwałości  

w tym trudnym czasie pandemii i nieustanie błogosławi na Nowy Rok 2021 

Prezes Parafialnego Zespołu Caritas Sobików - Elżbieta Talarek 

W dniu Bożego Narodzenia odrzućmy, troski i zmartwienia. Oby ten bielusieńki 
opłatek roztopił wszystkie zlodowaciałe serca, tak aby pozostała w nich miłość tylko 
na miłość, przyjaźń i wybaczenie. W imieniu OSP Cendrowice wszystkim Parafianom 

i Gościom życzą Mirosław Masny – Prezes i Zbigniew Jeziorski - Komendant 

Wiara jest siłą i wzrasta, gdy się modlimy. Niech jej moc napełni Wasze serca, przynosząc 
nadzieję na radosne dni Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021. Niech tegoroczne 

Święta będą okazją do głębokich przeżyć duchowych, do umocnienia więzi w Naszych 

Rodzinach: więzi, które zapewniają pokój i radość. Szczęść Boże!                       

Duszpasterska Rada Parafialna 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego  życzą Cendrowianki 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10. 00 Nabożeństwo Eucharystyczna a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

modlitewna na styczeń: o ustanie pandemii i pokój 

w świecie.                                                                                                                                 

Taca inwestycyjna przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów malowania kościoła.                                             

2. Parafialny Zespół Caritas dziękuje 

wolontariuszkom: Esterze, Julii, Sarze, Uli za 

sprawną pomoc  podczas przygotowania i 

rozwożeniu paczek świątecznych. Państwu Teresie 

i  Janowi Hulanickim dziękuje za pomoc przy ich 

rozwożeniu. Wszystkim parafianom, którzy 

wsparli tak hojnie tę akcję dziękuje za to, że może 

sprawić radość naszym podopiecznym. Za wasze 

wielkie serca, składa serdeczne - Bóg zapłać.                    

3. Dziękujemy pp. Robertowi Jachymskiemu i 

Sławomirowi Olejniczakowi za naprawę instalacji 

elektrycznej w kaplicy w Czachówku.                                     

4. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego 

(Trzech Króli). Porządek Nabożeństw niedzielny. 

Nie będzie tylko Mszy św. dla dzieci o godz. 

13.15. Podczas wszystkich Mszy św. poświęcenie 

kredy i kadzidła. Taca zbierana w tę Uroczystość 

przeznaczona jest na misje. Nie obowiązuje post 

piątkowy, można spożywać pokarmy mięsne.                         

5. W przyszłą niedziele 10 stycznia Niedziela 

Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny obchód 

Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły 

w ciągu roku.                                                                       

6. W tym tygodniu odbędą się spotkania 

formacyjne dla kandydatów do bierzmowania: 

grupa p. Agnieszki Salamon 7 stycznia o godz. 

18.00 i ks. Piotra 8 stycznia o godz. 17.00 – grupa 

I i 19.00 – grupa II.                                                                                                                                                 

7. Trwa kolęda. Ze względu na ograniczenia 

pandemiczne składamy wizytę duszpasterską 

rodzinom, które wyraźnie zadeklarują chęć 

przyjęcia księdza i wspólnej modlitwy w domu 

(tel. 884 062 057). Prosimy sołtysów lub inne 

osoby tradycyjnie zajmujące się organizacją 

kolędy o pomoc w jej przeprowadzeniu. Ponadto 

odprawiamy w kościele Msze św. w intencji 

rodzin zamieszkujących konkretne wioski i ulice, 

których, z różnych powodów nie odwiedziliśmy. 

W tym tygodniu od godz. 9.00 (prosimy 

przyjechać po księdza na plebanię) możemy 

odwiedzić mieszkańców:4.01. – Czaplin, 5.01.- 

Wincentów; 7.01. – Aleksandrów, Buczynów, 

Dębówka; 8.01. – Czaplinek; 9.01.- Czachówek, 

od ul Kościelnej do końca, Bronisławów, ul 

Graniczna.  

W następnym tygodniu odwiedzimy 

mieszkańców:  11.01. – Grobice;  12.01. – Grobice 

Nowe, Zalesie; 13.01. – Czarny Las za torami, 

bloki kolejowe, 14.01. – Czarny Las przed torami, 

Cendrowice, ul. Długa i Krótka, 15.01. – 

Cendrowice, 16.01. – Krzaki Czaplinkowskie.                    

W kolejnym tygodniu odwiedzimy 

mieszkańców:18.01. Gabryelin, Ławki, 

Ludwików, Lininek, 19.01. Helenów, Krępa, 

20.01. Kozłów, Grabina, Staniszewice, 21.01. 

Parcela Sobikowska, Sobików 22.01. Dobiesz, ul. 

Wolska i Szkolna, Sierzchów, ul. Ogrodowa od n-

ru 63, ul. Brzozowa i Mazowiecka od n-ru 1 do 

Ogrodowej 23.01. Sierzchów, Ługówka. Msze św. 

kolędowe odprawiamy we wtorek 5.01. o godz. 

18.00 w intencji mieszkańców Czaplina i 

Wincentowa a w sobotę 9.01. mieszkańców 

Aleksandrowa, Buczynowa, Dębówki, Czaplinka, 

Czachówka, od ul Kościelnej do końca, 

Bronisławowa, ul Graniczna.  Ofiary składane po 

kolędzie przeznaczone są na dokończenie spłaty 

kosztów malowania kościoła i instalacji 

podziemnego zbiornika na gaz do ogrzewania 

kościoła. Można je składać bezpośrednio do 

kolędującego księdza albo na tacę podczas Mszy 

św. kolędowych. Koperty można opisać.                                                                                    

8. KPRM rozprowadza i zaprasza do nabycia 

najnowszej książeczki ks. dr. Michała 

Dłutowskiego „Króluj nam Chryste”. Jest to dalsza 

część rozważań Różańca Św. i Drogi Krzyżowej 

napisanych z perspektywy królewskiej godności 

Jezusa Chrystusa. Cena 10,- Ilość książek 

ograniczona.                                                                         

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia noworoczne numery 

tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. 

Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
Witaj, Nowy Roku, w którym się wykończy moja 
doskonałość. Już z góry dziękuję Ci, o Panie, za 
wszystko, co mi ześle Twoja dobroć. Dziękuję Ci za 
kielich cierpień, z którego codziennie pić będę. Nie 
zmniejszaj goryczy jego, o Panie, ale wzmocnij usta 
moje, abym pijąc gorycz, umiała być uśmiechnięta z 
miłości ku Tobie, Mistrzu mój. Dziękuję Ci za wszystkie 
pociechy i łaski, których wyliczyć nie jestem zdolna, które 
spływają codziennie na mnie jak rosa poranna, cichutko, 
niepostrzeżenie, że ich żadne oko stworzeń ciekawych 
nie dostrzega, o których wiesz tylko Ty i ja, Panie./Dz. 
1449/



Intencje Mszalne 03 I 2021 – 10 I 2021 
 

 

 

 

Niedziela, 03.01.  

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Ireny i chwałę Nieba 

dla Janusza Siemińskich  

10.00 + Genowefy Chajęckiej w 25 rocz. śm. (im.), 

Franciszka Chajęckiego, dziadków Chajęckich i   

Matuszewskich 

12.00 + Zofii Wlazło (w 3 rocz. śm.), Andrzeja Wlazło (w 

31 rocz. śm.), Edmunda Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i 

Kacprzaków  

13.15 Int. wolna  
 

Poniedziałek 04.01.  

17.30 + Antoniego Borowskiego w 30 dni po śmierci 

18.00 + Jerzego Kołodziejskiego w 30 dni po śmierci  
 

Wtorek, 05.01.  

17.30 + Marka Adama Kamać w 30 dni po śmierci    

18.00 Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców 

Czaplina i Wincentowa 
 

Środa  06.01.  

8.30 (Czachówek)  + Anny Białas     

10.00 + Heleny Jedynak, dziadków Grzegrzółka i 

Pęczków    

10.00 + Jadwigi Królak w 20 rocz. śmierci     

12.00 + Teresy Szczepańskiej w 1 rocz. śm., Zdzisława 

Szczepańskiego, Anny i Józefa Dolińskich, Marianny, 

Jerzego i Andrzeja Michalskich    

12.00  + Krystyny Golik w 31 rocz. śm., Zygmunta i 

Marka Golików, Cecylii i Jana Masnych   

13.15 + Krystyny, Marcjanny i Wacława Lewandowskich 

13.15 + Stanisława Stawikowskiego    

Sobota, 09.01.  

18.00 Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców 

Aleksandrowa, Buczynowa, Dębówki, Czaplinka, 

Czachówka, od ul Kościelnej do końca, Bronisławowa, 

ul Graniczna 
 

Niedziela,  10.01. 

8.30 (Czachówek)  Int. wolna      

10.00 + Teresy Szczepańskiej w 1 rocz. śm., i zm. z 

rodz. Dolińskich i Zielińskich 

10.00 + Katarzyny i Ludwika Marczak, Wandy i 

Władysława Marczak, Krystyny, Mariana i Barbary 

Sobieraj       

12.00 + Jerzego w 3 rocz. śm., Ryszarda i Natalii 

Sylwestrowicz, Jana i Leokadii Rurka   

12.00  + Zofii Ignacak – int. od rodz. Rotuskich      

13.15 + Marianny Fiejki        

18.00 Int. wolna  

                                      Intencje spisano .31.12.2020 r.      

 

Tweet od Papieża 
„Podczas gdy upadek człowieka 

polega na tym, że każdy idzie 

swoją drogą, to w żłóbku 

wszyscy w nocy świata zwracają 

się do Jezusa,                              

Księcia Pokoju.”. /Franciszek/ 
     

 

Refleksja na  

      Drugą Niedzielę                                                                     

po Narodzeniu Pańskim 
  

Bóg stwarzając świat "oddzielił światłość od 
ciemności". Gdy na skutek grzechu 
konieczne okazało się nowe stworzenie, 
Bóg posłał na świat Światłość, której 
ciemność nie ogarnęła. Aby dać nam nowe 
życie, Bóg dał nam punkt odniesienia dla 
oddzielenia światła od ciemności, czyli 
dobra od zła. Tym punktem odniesienia jest 
Chrystus./Deon – Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Na początku było Słowo,/…/                   
i W Nim było życie,/…/ 

Byśmy karmili swoje dusze obficie. 
To Słowo jest prawdziwą światłością, 
przez nie świat stał się. Lecz swoją 

grzesznością 
go nie przyjmują. I mimo, że schodzi 

na ołtarze, 
ludzie mocą swej woli, odwracają 

twarze. 

                                                           Kazimierz 

W następnych WP  Święto Chrztu Pańskiego 

 

Do użytku wewnętrznego  

Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

