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                           Trzecia Niedziela Zwykła  

                                                                       Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Jon 3, 1-5. 10  (Nawrócenie Niniwitów) 

Psalm responsoryjny: (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R: 4b)  (Naucz mnie chodzić 

Twoimi ścieżkami) 

Drugie czytanie: 1 Kor 7, 29-31  (Przemija postać tego świata) 

Ewangelia: Mk 1, 14-20  (Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych 

apostołów) 

 

WSPOMNIENIE ŚW. BP. TYMOTEUSZA 
 

Św. Bp Tymoteusz to jeden dwóch biskupów (drugim jest bp Tytus) których wspomina 

kościół katolicki w dniu 26 stycznia. Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz 

współpracownikiem św. Pawła. Św. Paweł nazywa go "najdroższym synem", "bratem i 

"pomocnikiem". Kiedy Apostoł Narodów zatrzymał się w czasie swojej drugiej podróży w 

miasteczku Listra, nawrócił dwie Żydówki: kobietę imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. Synem 

tejże Euniki, a wnukiem Lois był św. Tymoteusz. Jego ojcem był zamożny Grek, poganin, 

który jednak pozwolił babce i matce wychować Tymoteusza w wierze mojżeszowej. 

Tymoteusz był młodzieńcem wykształconym. Znał Pismo święte i często się w nim 

rozczytywał. Chrzest przyjął z rąk św. 

Pawła. Św. Paweł często wysyłał 

Tymoteusza w trudnych i poufnych 

sprawach do poszczególnych 

gmin, które założył, m.in. do Koryntu, 

Filippi i Tesalonik. Jego też wyznaczył 

na biskupa Efezu, ówczesnej metropolii 

Małej Azji. W czasie swoich podróży po 

Małej Azji, Achai (Grecji) i do 

Jerozolimy św. Paweł zabierał ze 

sobą Tymoteusza do pomocy w posłudze 

apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze 

swoim mistrzem więzienie w Rzymie. 

Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza 

znajdują się w kanonie ksiąg 

Nowego Testamentu. Paweł wydaje mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak 

ma rządzić Kościołem w Efezie. Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć 

męczeńską za cesarza Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę 

publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom. Św. Tymoteusz odbierał chwałę 

jako męczennik. Jego relikwie przeniesiono z Efezu do Konstantynopola (356 r.) i 

umieszczono w bazylice Dwunastu Apostołów. W XII w. krzyżowcy wywieźli je do włoskiego 

miasta Termoli. Zamurowane, zostały odnalezione przypadkiem 7 maja 1945 roku.                                              
/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
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Sprawozdanie Parafialnego Zespołu Caritasu  

za rok 2020 

 

Poniżej przedstawiamy Szanownym Państwu 
szczegółowe przychody i rozchody za rok miniony. 

 
Na koniec roku 2019 stan 

posiadanych środków finansowych 
wynosił    11.283,83zł 

 

Przychód w 2020r. 
 

Dobrowolne ofiary do puszek  
             9.540,00 zł 

Skarbona „Caritas”          482,00 zł 

Datki indywidualne          250,00 zł 

1 %podatku 2018/19    1.600,00 zł 

 

Razem         11.872,00 zł 
 

Rozchód w 2020  r. 

 
Dzień Chorego               222,64 zł 

Ofiara dla uchodźców z wyspy 
Lesbos                          315,00 zł 

 

 

 
Zakup węgla            3.805,00 zł 

Dzień Babci i Dziadka     322,00 zł 

Rodzina – Rodzinie i po- 
moc rodzinie syryjskiej  6.120,00 zł 

Dzień Matki, Ojca i Dziecka  
     506,72 zł 

Koszty leczenia    2.145,00 zł 

Pomoc  rodzinie w trudnej  
sytuacji losowej            1.300,00 zł 

„Mikołaj”   311,58 zł 

Obiady                         468,50 zł 

 

Razem:         15.009,72 zł 

 
SALDO KOŃCOWE-8.146,11 ZŁ 

 
Prezes PZC – Elżbieta Talarek 

 

Do dnia 30 kwietnia 2020 roku trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do 

przekazywania 1% należnego podatku na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 

Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na stronie 3-ciej PIT-u  nr 37 

pod poz. nr. 137 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS):  

KRS Caritas AW – 0000225750, w poz. nr. 139 PZC Sobików i zakreślić nr 140. 

 
Za godziny poświęcone bliźniemu, za serce i pociechę choremu, 

za wielkie zaangażowanie, całemu Zespołowi Caritasu daj Panie, 
sił i zdrowia w Nowym 2021 Roku,  

a Pani Prezes, wytrwałości w posłudze pełnej uroku. 
Wdzięczni Obdarowani  

Uwaga!!! 

Za trzy tygodnie wydamy 300 numer naszej gazetki. Prosimy czytelników o wyrażanie 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 obchodzimy Niedzielę Słowa. 

Zachęcamy naszych parafian do codziennego 

czytania i rozważania Słowa Bożego. 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.                   

2. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Babci i 

Dzień Dziadka. Z tej okazji Parafialny Zespół 

Caritas przygotował po Mszy św. dla każdej babci 

i dziadka słodką niespodziankę. 

3. 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.                                             

4. Kard. Kazimierz Nycz zdecydował, że 

dzisiejsza niedziela będzie Dniem solidarności z 

Chorwacją a tego dnia w kościołach na terenie 

archidiecezji warszawskiej, po każdej Mszy 

świętej będą zbierane ofiary do puszek na rzecz 

poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. 

W naszej parafii ta zbiórka przeprowadzona 

będzie w następna niedzielę. 

5. W roku bieżącym Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan, który trwa od poniedziałku, 18 

stycznia do 25 stycznia jest obchodzony pod 

hasłem:  Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie 

obfity owoc (por. J 15, 5-9).  

6. We wtorek, 26 stycznia br. przypada XXI 

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 

obchodzony pod hasłem: Chrześcijanie i 

muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu.  

7. W niedzielę, 31 stycznia br., obchodzić 

będziemy 68. Światowy Dzień Trędowatych. 

Prosimy o włączenie tego dnia do modlitwy 

wezwania za chorych na trąd. 

8. Zakończyliśmy tegoroczną kolęda. Ze względu 

na ograniczenia pandemiczne składaliśmy wizytę 

duszpasterską rodzinom, które wyraźnie 

zadeklarują chęć przyjęcia nas i wspólnej 

modlitwy w domu. Ponadto odprawialiśmy w 

kościele Msze św. w intencji rodzin 

zamieszkujących konkretne wioski i ulice, 

których, z różnych powodów nie odwiedziliśmy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

bezpośrednio zaangażowali się w jej trudną 

organizację a szczególnie pp. sołtysom z 

Czachówka, Karoliny, Dębówki, Sierzchowa,  

Bronisławowa i Ludwikowa. Ofiary składane po 

kolędzie przeznaczone były na dokończenie spłaty 

kosztów malowania kościoła i instalacji 

podziemnego zbiornika na gaz do ogrzewania 

kościoła. Zebrane środki pozwoliły na 

uregulowanie ostatnich zaległości z tytułu 

malowania kościoła. Nadal jesteśmy gotowi do 

odwiedzenia rodzin, które nie mogły nas przyjąć w 

wyznaczonym terminie. Zgłoszenia w zakrystii lub 

tel. 884 062 057. 

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 

Bóg wybiera przeważnie najsłabsze i 
najprostsze dusze za narzędzia do 
przeprowadzenia swoich największych dzieł i 
to jest prawdą niezaprzeczalną, bo spójrzmy, 
kogo wybrał na Apostołów, albo spójrzmy w 
historię Kościoła, jak wielkich dzieł dokonały 
dusze, które były najmniej zdolne do tego, bo 
właśnie w tym się okazują dzieła Boże, że są 
Bożymi. /Dz. 464/



                         Intencje Mszalne 24 I 2021 – 31 I 2021 
 

 

 

Niedziela, 24.01.  

8.30 (Czachówek)  + Romana Rudzkiego         

8.30 (Czachówek)  + Wacława Kowalskiego                                                                          

10.00  + Marka Olczaka w 8 rocz. śm.                                                                                           

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      

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

Bednarskich i Lewandowskich 

Spotkanie dla dzieci Rocznicowych            
 

Środa  27.01.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych 
 

Sobota, 30.01.  

17.00 + Andrzeja Pachockiego w 1 rocz. śm.                                                                                               

17.30 + Marianny Gorzkowskiej w 30 dni po śmierci                                                                                           

18.00 + Henryka Zielińskiego w 3 miesiące po śmierci 
 

Niedziela,  31.01.          

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla nowonarodzonego 

dziecka + Eugeniusza Bednarka      

10.00 + Elżbiety Maciak 

12.00  + Jana Rosłona w 12 rocz. śm.                                          

13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla wszystkich, 

których odwiedziliśmy po kolędzie w tym roku   
 

                                      Intencje spisano .21.01.2021 r. 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  Człowiek ujawnia swoją osobowość w 

sposobie traktowania innych  
 

 

W tym tygodniu 

pożegnaliśmy w naszej 

wspólnocie parafialnej :      

śp. Grażynę Hajduk, l.57 z 

Cendrowic, śp. Stanisława 

Lewandowskiego, l. 77 z  Czaplina, śp. Joannę  

Wdowik, l. 87 z Julianowa i śp. Marię Elżbietę 

Staniszewską, l. 78. 

 

Tweet od Papieża 

„To jest wielkie znaczenie Bożego 

Narodzenia.: Bóg stał się 

człowiekiem, abyśmy my mogli stać 

się dziećmi Bożymi.”  Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Trzecią Niedzielę Zwykłą 

 Opis powołania pierwszych uczniów zawiera 
cztery ważne słowa. 1 - Jezus głosił 

Ewangelię, czyli proklamował dobrą nowinę o królestwie 
Bożym. 2 - To Ewangelia, to znaczy dobra nowina. 
Głoszenie jej jest zadaniem powołanych. A jest to nowina 
o Bożej obietnicy, o prawdzie, o nadziei, o zbawieniu i 
nieśmiertelności. 3 - jest wezwanie: nawracajcie się; chodzi 
o postawę przemiany myślenia, dar Boga dokonujący się w 
kolejnych momentach ludzkiego istnienia. 4 -  wierzcie 
znaczy przylgnijcie do Ewangelii i uwierzcie w to, co Bóg 
mówi. A mówi: Tak bardzo was miłuję, że poniosę dla was 
każdą ofiarę.                           / Jezuici pl. Ks. Stanisław Groń SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus ujrzał, Szymona i Andrzeja gdy 
zarzucali sieci, 

Jakuba i Jana pierwszych apostołów na 

świecie 
i kilku innych powołał, którym mówił o 

nowym prawie 
«Pójdźcie za Mną, a sprawię, 

że się staniecie rybakami ludzi» 
i tym wielką wiarę w nich obudził. 

. 
                                                           Kazimierz 
 

W następnych WP –Matki Boskiej Gromnicznej  

i o  Pierwszych Męczennikach Japońskich. 

Do użytku wewnętrznego 
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