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                           Święto Chrztu Pańskiego  

                                                                       Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Iz 55, 1-11  (Nowe i wieczne przymierze) 

Psalm responsoryjny: Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3)  (Będziecie czerpać ze 

zdrojów zbawienia) 

Drugie czytanie: 1 J 5, 1-9  (Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha) 

Ewangelia: Mk 1, 7-11  (Chrzest Jezusa) 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy chrzest 
Chrystusa w Jordanie. W czasie swojego chrztu objawił się On Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz 
namaszczony Duchem Świętym. Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego 
Narodzenia. Ten epizod z życia Jezusa musi być wielkiej wagi skoro Kościół wyróżnił go osobnym 
świętem. Dlaczego? Ponieważ od tego uroczystego aktu Zbawiciel rozpoczął swoją misję 
nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał 
występować publicznie przed ludem i nauczać. Misja Chrystusa została potwierdzona z nieba. Bóg 
Ojciec, pielgrzymom. Siłę czerpiąz dał Mu świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo 
przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła. Uwydatnia się też objawienie 
się Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się 
nad Nim w postaci gołębicy (epifania 
trynitarna). Skąd jednak wiadomo, iż to gołębica 
symbolizowała Ducha Świętego? Fakt ten 
wyjaśnia nam św. Jan Apostoł w swojej Ewangelii: 
„Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak 
gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja 
Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, 
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, 
nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i 
spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, 
że On jest Synem Bożym” (Treść tajemnicy tego 
święta dobitnie wyjaśnia św. Grzegorz z Nazjanzu 
(†390), który głosił: „Chrystus daje się oświecić 
(ochrzcić). [...] I my zstąpimy z Nim razem, 
byśmy z Nim również mogli wznieść się w górę. 
Jan chrzci, a oto Jezus przychodzi, aby uświęcić 
samego Chrzciciela i bardziej jednak jeszcze, aby 
starego Adama pogrzebać w falach wody, 
aby uświęcić wody Jordanu. On sam był duchem i ciałem. Dlatego wszyscy, którzy w przyszłości mieli 
być ochrzczeni, z ducha i wody, mieli otrzymać świętość”. Święto zostało wprowadzone przez papieża 
Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa, na 13 stycznia (ostatni dzień 
oktawy). Reforma Soboru Watykańskiego II (1969) - przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim. 
Przez jego przyjęcie staliśmy się dziećmi Bożymi. Tak jak w czasie Chrztu Jezusa w Jordanie Bóg 
Ojciec niejako „zadeklarował”: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie” Jako 
dzieci Boże nie jesteśmy już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę 
Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy się pełnoprawnymi członkami domu Bożego. Niedziela Chrztu 
Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego przemyślenia faktu naszego chrztu i wszystkich 
z niego wypływających konsekwencji i zobowiązań. 

/Rafał Tracz Niedziela Sandomierska - Opr.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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Lektura „Pierwszego wizerunku”  /cz.VII/ 

Na prośbę czytelników kontynuujemy prezentację treści książki. To już siódma 

część dotycząca historii Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Poprzednie fragmenty 

znajdziecie Państwo w nr 41 – 203 z 16.12. 2018 r. i w nr 03 - 208 z 20.01.2019 

r. oraz w WP nr 05 – 255 z 02.02.2020 r., nr 07-257 z 16.02.2020 r., nr 08-258 z 

23.02.2020 r. i w numerze 13 – 263 z 29.03.2020 r.  

/…/ Mimo, że obrona była mało skuteczna, a decyzja kardynała niezmienna, taka postawa 

Polonii z kościoła Ducha Świętego wpisuje się na stałe w historię obrazu.  ” 

Cd. rozdz. 8  - Wilno – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – od 2005 roku   

Kościół Trójcy Świętej został wybrany na Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że 

po II wojnie światowej był jedynym z ocalałych kościołów, w którym ks. Sopoćko przez ponad 

2 lata godzinami rozgrzeszał ludność powracającą  z wojny do swego Wilna. Również w tym 

kościele w 1947 roku przed repatriacją ks. Sopoćko odprawił jedną z ostatnich Mszy Św. – 

żegnając się na zawsze z ukochaną ziemią wileńską, gdzie się urodził, wychował i 

posługiwał w kościele wiele lat. Dopełnieniem tego niezwykłego przypadku niech będzie fakt, 

kiedy to podczas święceń kapłańskich (otrzymanych 33 lata wcześniej) wybrał motto na 

obrazku prymicyjnym - Uwielbiony Bóg w Trójcy i Miłosierdziu. Był wierny temu zawołaniu 

przez całe życie kapłańskie.  

Obecnie w sanktuarium tym oryginalny obraz Miłosierdzia Bożego odbiera nieustanną 

cześć. Pielgrzymi modlą się, zawierzając Miłosierdziu Bożemu intencje swoje i prosząc o 

pokój dla całego świata. Jak już wspomniano od 2001 r. pieczę nad Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego metropolita wileński powierzył polskiemu Zgromadzeniu Sióstr Jezusa 

Miłosiernego. Siostry dbają o utrzymanie na wysokim poziomie posługi w Sanktuarium, 

apostołując i czynnie służąc pielgrzymom. Siłę czerpią z całodniowego wystawienia 

Najświętszego Sakramentu. Liczni pielgrzymi przybywający z całego świata dołączają się 

do tej modlitwy i wspólnie uwielbiają Miłosierdzie Boże.  

Żywe staje się pragnienie pątników, wpatrujących się w obraz Jezusa Miłosiernego, by swą 

codziennością zasłużyć na życie w cieniu promieni Pana Jezusa, który zapewnia s. 

Faustynę: Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka 

Boga.  

Rozdział 9  -  Duchowe znaczenie obrazu Jezusa Miłosiernego 

Wskrzeszenie 

Na tym wizerunku jest namalowany Jezus Chrystus Miłosierny, ale by zrozumieć duchowe 

znaczenie tego obrazu istotne jest również uświadomienie sobie, do kogo idzie Zbawiciel. 

Adresatami tej świętej ikony są grzesznicy, których Bóg chce ocalić. Dla nich właśnie Jezus 

Miłosierny namalowany w tym obrazie staje się znakiem i rzeczywistością nadprzyrodzonej 

nadziei. Bł. ks. Michała Sopoćko odniósł ten wizerunek do sceny z wieczernika (J 20, 19-23) 

gdzie do przestraszonych apostołów przychodzi Jezus Chrystus Zmartwychwstały. 

Pamiętajmy, że przekazuje im dar uwolnienia z lęku i napełnia pokojem ich serca. To jest 

sedno duchowego znaczenia tego obrazu – uwolnienie człowieka z mocy złego ducha 

oddziaływującego przez lęk i prowadzącego do rozpaczy.                                

  cdn. /KD/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy 

się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. 

Rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku. 

Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie dla 

dzieci I – Komunijnych i ich rodziców ze 

szkół w Czaplinku i Czachówku. O godz. 

18.00 Msza św. i katecheza dla kandydatów 

do Bierzmowania.                                                                       

2. W dobie pandemii i rozchwiania 

emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy 

w środę 13 stycznia w godz. 15:00 do 18:00 

w Sobikowie do indywidualnej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Oprócz Koronki 

do Bożego Miłosierdzia, chwila ciszy na 

rozmowę z Panem Jezusem. Proszę 

wpisywać się na listę z podaniem godzin 

adoracji w zakrystii w Sobikowie, u Pana 

Artura w Czachówku lub telefonicznie u 

Pani Bogumiły Dusza (tel. 664 743 764).                                                                                   

3. W przyszłą niedziele 17 stycznia o godz. 

13.15 Msza Św. dla dzieci przygotowujących 

się do I Komunii Świętej ze szkoły w 

Dobieszu. Po Mszy Św. katecheza dla dzieci 

i rodziców.                                                                                 

4. Trwa kolęda. Ze względu na ograniczenia 

pandemiczne składamy wizytę duszpasterską 

rodzinom, które wyraźnie zadeklarują chęć 

przyjęcia księdza i wspólnej modlitwy w 

domu (Zgłoszenia: 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: 

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 następnym 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 środę 

13.01. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców 

Grobic, Nowych Grobic, Zalesia, Czarnego 

Lasu za torami a w piątek 15.01. w intencji 

mieszkańców Czarnego Lasu przed torami, 

Cendrowic, Krzaków Czaplinkowskich. 

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.                                                                                  

5. 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,- zł                                                                                    

6. Nadal zwracamy się z prośbą o 

indywidualne wpłaty na konto lub 

bezpośrednio do kancelarii na pokrycie 

kosztów malowania kościoła. Wszelkie 

wpłaty indywidualne są wpisywane do 

Księgi Darczyńców i mogą być odliczane od 

podatku.                                                                            

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia tygodniki „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 

Łączność z duszami otrzymałyśmy na chrzcie 
świętym. Śmierć zacieśnia miłość. Powinnam 
być zawsze pomocą dla innych. Jeżeli będę 
dobrą zakonnicą, to będę pożyteczna nie tylko 
Zakonowi, ale i całej Ojczyźnie./ Dz. 391/ 



                         Intencje Mszalne 10 I 2021 – 17 I 2021 
 

 

 

Niedziela, 10.01.  

8.30 (Czachówek)  + Karoliny i Władysława Gugałów 

8.30 (Czachówek) + Janiny Godlewskiej, jej męża i zm. 

z rodziny       

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     

Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych ze szkoły w 

Czachówku i Czaplinku   

18.00 Int. wolna  

Środa  13.01.  

15.00-17.55 Indywidualna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu          

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian  

Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców Grobic, 

Nowych Grobic i Zalesia, Czarnego Lasu za torami i 

bloków kolejowych 

Piątek, 15.01.      

18.00 Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców 

Czarnego Lasu przed torami, Cendrowic i Krzaków 

Czaplinkowskich       

Sobota, 16.01.  

17.30 + Marka Pilackiego w 1 rocz. śm.                                                                                      

18.00 + Władysława (w 30 rocz. śm.) i Heleny Lenard 

Niedziela,  17.01.  

8.30 (Czachówek)  + Franciszki (w 47 r. śm.), Jana (w 

46 rocz. śm.) i zm. z rodz. Zarębów, Dominowskich i 

Cioków                      

10.00 + Witolda Winiarka w 16 rocz. śm. 

10.00 O bł. Boże dla Artura i Janiny z okazji 34 rocz. 

ślubu                                 

12.00 + Romana Chajęckiego (w 3 rocz. śm.), Marianny 

Królak (w 10 rocz. śm.)                             

12.00  + Genowefy (w 5 rocz. śm.) i Henryka Cholewa i 

zm. z rodz. Buraczyńskich i Kabalów             

13.15 + Agnieszki Gawdzik w 1 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Gawdzików i Kowalików  

Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych ze szkoły w 

Dobieszu   

                         Intencje spisano .07.01.2021 r.   

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Święta Boża Rodzicielko, Tobie 

poświęcamy nowy rok. Ty, która 

umiesz zachowywać w sercu, 

zatroszcz się o nas. Pobłogosław 

nasz czas i naucz nas znajdować czas dla Boga 

i dla innych”                                            Franciszek/ 
  

                                                           

 

Refleksja na  

Święto Chrztu Pańskiego 
 
Zamiana chrztu "Janowego" na Chrystusowy 

chrzest "Duchem Świętym" to przejście od ludzkich 
wysiłków, by się zbawić, do działania Boga, który 
przychodzi nas zbawić. Od przyjścia Chrystusa naszym 
zbawieniem zajęty jest tylko Bóg. Nikt nie musi już się 
martwić o swoje zbawienie. On to "załatwi". Nie oznacza to 
jednak, że Bóg zbawia nas bez naszego udziału. Do nas 
należy przygotowanie Bogu drogi do naszych serc. Polem 
zbawczego działania Boga są bowiem nasze serca, ciągle 
skażone egoizmem. Innymi słowy: zbawiony jest każdy, kto 
nie stawia Bogu oporu, ale poddaje się Jego działaniu. 
/Deon – Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

I przyszedł silniejszy od Jana 
z Nazaretu nad brzeg Jordanu, 
by usłyszeli wszyscy oczekujący 

słów samego Boga i znaku wiary łaknący, 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, 

w Tobie mam upodobanie». 

 
                                                          Kazimierz 
 

W następnych WP - Sylwetka –św.  bp. Józefa 

Pelczara  i VIII odc. „Pierwszego Wizerunku” 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  
Kto nie chce być bohaterem świętości, ten staje 

się tchórzem grzechu 
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