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                Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 03 (296) rok VIII 

                      17.01.2021 r.       

   

                           Druga  Niedziela Zwykła  

                                                                       Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: 1 Sm 3, 3b-10. 19  (Powołanie Samuela) 

Psalm responsoryjny: Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)  

(Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę) 

Drugie czytanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20  (Wasze ciała są członkami Chrystusa) 

EwangeliaJ 1, 35-42  (Znaleźliśmy Mesjasza) 

 

ŚW. JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR BISKUP 

19 stycznia  obchodzić będziemy wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa. 
Urodził się 17.01.1842 r. rodzinie  Marianny i Wojciecha Pelczarów. w Korczynie 
niedaleko Krosna. W 1848 r. rozpoczął naukę w szkole parafialnej w Korczynie, ale już po 
2 latach, kontynuował naukę w szkole głównej w Rzeszowie, a następnie w rzeszowskim 
gimnazjum. W lipcu 1864 r przyjął upragnione święcenia kapłańskie, a już po roku jako 
wyjątkowo pilny i zdolny kapłan, ks. Józef Sebastian w 1865 r. został wysłany na studia do 
Rzymu. Tam w 1866 r. obronił doktorat z teologii. Kolejnym etapem naukowego to 
nominacja w 1877 r. na profesora zwyczajnego historii Kościoła i prawa kanonicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uznaniem licznych zasług ze strony profesorów, było 
powierzenie ks. prof. Józefowi Sebastianowi godności rektora UJ na rok 1882/1883. 
Będąc rektorem uczelni, ks. Pelczar był jednocześnie członkiem kapituły katedralnej. W 
1894 r. ks. prof. Józef Sebastian Pelczar 
założył Zgromadzenie Służebnic Serca 
Jezusowego. W 1899 r. w jego życiu pojawia się 
kolejne wyzwanie: papież nominuje go na biskupa 
przemyskiego, a po roku służby zostaje 
ordynariuszem. Zapamiętano go jako bardzo 
zaangażowanego pasterza, często wizytującego 
księży w parafiach, zatroskanego o ubogich 
i  rozmodlonego Ponadto niezwykle pracowity, 
sumienny, a jednocześnie  odważny. Pomimo 
trwających zaborów po 179 latach przerwy zwołał 
synod diecezji, aby lepiej uporządkować 
duszpasterstwo.  W 1899 został mianowany 
biskupem pomocniczym w Przemyślu. W 1900 r. dekretem cesarskim ks. bp Józef 
Sebastian Pelczar zostaje ordynariuszem przemyskim, którego   intronizacja   odbyła w 
marcu 1924 r. W wyniku zapalenia płuc w tym samym roku, po pracowitym życiu, zmarł w 
opinii świętości 28.03.1924 r. w Przemyślu. Był mężem modlitwy, z której czerpał 
natchnienie i moc do pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy byli zawsze przedmiotem jego 
szczególnej troski. Papież Jan Paweł II w dniu 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie wyniósł Go 
do chwały błogosławionych, a 18 maja 2003 r. w Rzymie zaliczył Go w poczet Świętych. 
Zwłoki złożono w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu. 02.06.1991 r. 
Papież Polak dokonał w Rzeszowie uroczystej beatyfikacji, a 18.05.2003 r. na Placu św. 
Piotra kanonizacji Józefa Sebastiana Pelczara.                                          /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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


 Lektura „Pierwszego Wizerunku”  /cz. VIII/ 

Na prośbę czytelników kontynuujemy prezentację treści książki „Pierwszy Wizerunek” . 

To już ósma 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. ,nr 

13 – 263 z 29.03.2020 r. i nr 02 – 295 z 10.01.2021 r. 

/…/ To jest sedno duchowego znaczenia tego obrazu – uwolnienie człowieka z mocy złego 

ducha oddziaływującego przez lęk i prowadzącego do rozpaczy.  
 

Rozdział 9  -  Duchowe znaczenie obrazu Jezusa Miłosiernego 

Obecność Bożego Miłosierdzia 

Przez ten obraz Jezus chce przyjść do nas z bogactwem swego miłosierdzia. 

Przypomnieć, że to, co najlepszego nas w życiu może spotkać, to dar Jego osoby. 

Zbawiciel pomaga nam przez ten obraz spotkać się ze sobą, aby zanurzyć się w 

odkupieńczych łaskach, jakie wyrażają promienie krwi i wody. Chce nas pozyskać dla 

swojego królestwa. Uwolnić z bałwochwalstwa – nieuporządkowanego przywiązania do 

stworzeń. Zwraca na to uwagę gest podniesienia prawej ręki Jezusa w celu 

błogosławieństwa, kiedy się mówi, w imię Ojca. Jest to przypomnienie o celu naszego 

życia, kierunku naszych myśli, uwagi naszego serca, oparcia w naszych problemach. 

Odkupiciel swoją prawicą wskazuje nam niebo i Boga Ojca Miłosierdzia, który nas 

wspomaga i jest większy niż wszyscy nasi wrogowie.  

 

Pieczęć miłości 

Jezus chce uzdrawiać wyobraźnię człowieka zajętą przez wizerunki zła atakującego nas 

tak, często w mediach. Chce wyryć się na stałe w naszych myślach, abyśmy mogli Go 

wzywać w czasie pokusy, ale równocześnie, aby wypełnić nas całkowicie sobą. To sprawi, 

że nie upadniemy. Jego oblicze jest uwolnieniem nas z kłamstwa złego ducha 

oskarżającego Boga o nieszczęścia, które nas spotykają. Patrząc w tak łagodne oblicze 

Jezusa, rozumiemy, że   jest On miłosierny. Lewa dłoń Jezusa wskazuje na serce. 

Zbawiciel chce przez to powiedzieć, że każdy człowiek jest w Jego sercu, szczególnie ten, 

który potrzebuje pomocy. 

Trzy obietnice 

1. Zachowanie życia 

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48).Patrzenie na Jezusa 

ożywia człowieka, jego życie duchowe, gdyż to oblicze Boga jest życiodajne, zawiera w 

sobie nadprzyrodzone łaski. Jezus w Ewangelii Jana mówi wprost, że kto widzi Go i wierzy 

w Niego, ma życie wieczne. Ta jest mianowicie wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna 

i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 40). 

Utrata widzenia oblicza Pana oznacza w psalmach śmierć duchową, czyli opuszczenie 

danej osoby przez Boga. Jest również zapowiedzią śmierci fizycznej (Bóg przestaje daną 

osobę ochraniać).     cdn. /KD/  

                                                                                                            Uwaga!!! 

Za miesiąc wydamy 300 numer naszej gazetki . Proszę czytelników o wyrażenie swoich uwag  

i opinii „Czym dla mnie jest gazetka parafialna” Poczuj się współredaktorem „Wieści Parafialnych”. Co w niej zmienić, co dodać.  

Proszę o kontakt Kazimierz Dusza   607 147 339. 



Ogłoszenia duszpasterskie

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

dla dzieci I – Komunijnych i ich rodziców ze 

szkoły w Dobieszu.   

2. Z żalem informujemy, że w niedzielę 10 

stycznia 2021 r. ok. godz. 1.00 w nocy grupa 

młodzieży zniszczyła kapliczkę przydrożną 

w Sobikowie. Pozostałości figury Matki 

Bożej można zobaczyć w kruchcie kościoła. 

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja. 

Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji 

sprawców a ich samych o naprawienie 

szkód.                                                                               

3. W Kościele katolickim w Polsce 

obchodzimy XXIV Dzień Judaizmu pod 

hasłem: Kładę dziś przed tobą życie i 

szczęście, śmierć i nieszczęście (Pwt 30, 15).  

4. W roku bieżącym Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan, który trwa od 

poniedziałku, 18 stycznia do 25 stycznia 

będzie obchodzony pod hasłem:  Trwajcie w 

mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc 

(por. J 15, 5-9).  

5. W sobotę, 23 stycznia br., przypada 8. rocznica 

śmierci Kardynała Józefa Glempa Arcybiskupa 

Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski. Z tej 

racji, w bazylice archikatedralnej Świętego Jana 

Chrzciciela w Warszawie, o godz. 19.00, zostanie 

odprawiona Msza Święta. Prosimy o modlitwę 

szczególnie tego dnia w intencji śp. Księdza 

Kardynała Józefa Glempa. 

6. W niedzielę, 24 stycznia br. będziemy 

obchodzić Niedzielę Słowa. Zachęcamy naszych 

parafian do codziennego czytania i rozważania 

Słowa Bożego. 

7. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. 

nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie 

ofiary do puszek na rzecz swoich podopiecznych, 

w tym jednej rodziny syryjskiej w ramach 

programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”.  O 

godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.   

8. 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 możemy odwiedzić 

mieszkańców: 

18.01. Ludwików, Lininek, od godz. 11.00, 

Gabryelin, Ławki, od godz. 15.00; 19.01. 

Helenów, od godz. 9.00; Krępa, od godz. 15.00; 

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 Gabryelina, 

Ławek, Ludwikowa, Lininka, Kozłowa, Grabiny, 

Staniszewic, Helenowa i Krępy a w sobotę 23.01. 

o godz. 18.00 w intencji mieszkańców Sobikowa, 

Dobiesza, Ługówki i Sierzchowa. 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.                                                           

9. 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.                                                                    

10. 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 

W czasie rozmyślania usłyszałam te 
słowa: Córko Moja, największą oddajesz Mi 
chwałę przez cierpliwe poddawanie się woli 
Mojej, a sobie skarbisz tak wielką zasługę, że 
ani postami, ani żadnymi umartwieniami nie 
osiągnęłabyś tego. Wiedz o tym, córko Moja, 
że jeżeli wolę swoją poddajesz pod wolę Moją, 
ściągasz na siebie wielkie upodobanie Moje; 
ta ofiara jest Mi miła i pełna słodkości, w niej 
sobie podobam, ona ma moc./ Dz. 904/ 



                         Intencje Mszalne 17 I 2021 – 24 I 2021 
 

 

 

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 + Mieczysława Wróbla, Macieja Bujnowskiego i 

Zofii Kowarzyk                                                                                               

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

Gawdzików i Kowalików  

Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych ze szkoły w 

Dobieszu   

Środa  20.01.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,                                                                            

Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców Gabryelina, 

Ławek, Lininka, Ludwikowa, Kozłowa, Grabiny, 

Staniszewic, Helenowa i Krępy 

Sobota, 23.01.  

18.00 Kolędowa - O bł. Boże dla mieszkańców 

Dobiesza, Sobikowa, Ługówki i Sierzchowa 

Niedziela,  24.01.  

8.30 (Czachówek)  + Romana Rudzkiego                                    

8.30 (Czachówek)  + Wacława Kowalskiego                                                                          

10.00 + Jana Stańczyka w 3 rocz. śm., Janiny i 

Stanisława Stańczyków 

12.00 + Jana Urbanowicza  w 2 rocz. śm                                         

12.00  + dziadków Skrzyńskich i Kopczyńskich, 

prababcię Mariannę                                                                              

13.15 + Artura Grzesikiewicza w 18 rocz. śm., Elżbiety 

Krolak, Stanisława i Marianny Grzesikiewiczów, Józefa 

Gwara, Cecylii Ochocińskiej – Pilackiej w 5 rocz. śm., 

Stefanii Ochocińskiej i dziadków Ochocinskich                                 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Nie musisz wszystkiego rozumieć, 

wystarczy, że wszystko co Bóg daje, 

kochasz  
 

W tym tygodniu 

pożegnaliśmy w naszej 

wspólnocie parafialnej 

śp. Jadwigę Gugała, 

l.94 z Wincentowa 

 

Tweet od Papieża 

„W Dzieciątku Jezus Bóg ukazuje 

się jako kochający, pełen dobroci 

i łagodności. Takiego Boga 

możemy naprawdę kochać z 

całego serca.                     Franciszek/ 
  

13.15 + Tadeusza i Joanny Bednarskich i zm. z rodz. Bednarskich i 

Lewandowskich 

Spotkanie dla dzieci Rocznicowych  Intencje spisano .14.01.2021 r.                                                            

 

Refleksja na  

Drugą Niedzielę Zwykłą 

 Na pytanie Jezusa uczniowie 
odpowiadają również pytaniem: "Gdzie 
mieszkasz?",  czyli: kim jesteś?, jak 

żyjesz?, czego nauczasz? Jezus z kolei zaspokaja ich 
ciekawość zaproszeniem: "Chodźcie, a zobaczycie". 
Jezus chce nauczyć uczniów właściwego patrzenia; 
patrzenia w głąb. Takie patrzenie wymaga wolności. 
Dlatego muszą najpierw opuścić wszystko, co ich 
wiąże. Muszą opuścić również siebie samych i przyjść 
do Jezusa. Gdy zobaczą, kim jest, skąd przychodzi, 
gdzie mieszka, poznają nie tylko Jezusa, ale również 
tajemnicę człowieka i tajemnicę Boga./Deon – Stanisłąw 
Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Szczęśliwy był Jan z uczniami gdy widząc 

Jezusa powiedział «Oto Baranek Boży». 
Ale my też dostępujemy radości, mówiąc to 
samo gdy Jezus w Komunii św. przychodzi, 

Tylko czy mamy świadomość obecności Boga, 
czekając na Zbawiciela by kapłan  

                               Go nam do ust podał? 
Ufność, że to ten sam Jezus na ołtarzu  

                                   daje wiara żarliwa    

i tylko taka wiara jest skarbem i prawdziwa. 

                                                           Kazimierz 

W następnych WP –Sprawozdanie finansowe 

Parafialnego Zespołu Caritasu za 2020 r.  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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