
 

 

 

            Wieści Parafialne 
                Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 05 (298) rok VIII 

                      31.01.2021 r.       

   

                           Czwarta Niedziela Zwykła  

                                                                       Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Pwt 18, 15-20  (Bóg obiecuje zesłać proroka) 

Psalm responsoryjny: (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)  (Słysząc głos 

Pana, serc nie zatwardzajcie) 

Drugie czytanie: 1 Kor 7, 32-35  (Małżeństwo i celibat) 

Ewangelia: Mk 1, 21-28  (Jezus naucza jak ten, który ma władzę) 
 

OFIAROWANIE 
PAŃSKIE  

czyli Matki Boskiej 
Gromnicznej 

Kościół katolicki 2 lutego 
obchodzi Święto Ofiarowania 
Pańskiego. W polskiej tradycji 
bardziej znane jest ono jako 
święto Matki Boskiej 
Gromnicznej, gdyż tego dnia 

święci się świece gromniczne. Tego samego dnia Kościół obchodzi 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Święto Ofiarowania Pańskiego wprowadził papież Gelazy I (zm. 496 r.), a 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego papież Jan Paweł II w 1997 roku. 
Święto Ofiarowania Pańskiego nawiązuje do ewangelicznego opisu 
ofiarowania Jezusa. 40 dni po jego narodzinach Maryja i Józef zanieśli 
dzieciątko do świątyni w Jerozolimie, by zgodnie z prawem mojżeszowym 
ofiarować je Bogu w hołdzie dziękczynienia za darowanie Izraelitom życia 
podczas przejścia przez Egipt Anioła Zniszczenia. Przebywający wtedy w 
świątyni starzec Symeon rozpoznał w Jezusie Mesjasza. 
Święto to zamyka cykl świąt Bożego Narodzenia. W kościołach rozbiera 
się tego dnia żłóbki, a w domach choinki.  
Świece te nazywane są gromnicami i od nich też pochodzi potoczna 
nazwa święta – Matki Boskiej Gromnicznej. Z kolei nazwa świecy 
związana jest z przypisywaną jej mocą odwracania gromów. Świece te 
zapala się potem podczas mszy św. i innych nabożeństw, np. przy 
udzielaniu sakramentów świętych (z wyjątkiem sakramentu pokuty), na 
procesjach i w czasie innych ceremonii liturgicznych. 
Powszechne przekonanie o mocy ochronnej gromnicy związane było z 
wiarą w patronat i opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między ludźmi a 
Bogiem, zdolnej do wyjednywania łask. W święto Ofiarowania Pańskiego 
Kościół obchodzi też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu 
siostry zakonne i zakonnicy podczas mszy św. odnawiają śluby zakonne: 
czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Święto Ofiarowania Pańskiego to 
także dzień dorocznej pielgrzymki parlamentarzystów na Jasną Górę.                 
                                                                              /Stanisław Karnacewicz / 
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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/


6 lutego Kościół wspomina św. Pawła Miki i towarzyszy  

– pierwszych męczenników japońskich. 

Paweł Miki urodził się w zamożnej rodzinie mieszkającej koło Kioto w roku 

1565. W wieku 5 lat otrzymał chrzest. 

Od 11 roku życia uczył się u jezuitów. 

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił, 

gdy miał 22 lata. W czasach Pawła nie 

udzielano łatwo święceń kapłańskich 

osobom pochodzącym z krajów 

misyjnych. Pracował więc jako 

katechista. Wędrując przez niemal całą 

Japonię, głosił rodakom Dobrą Nowinę. 

Przygotował również na piśmie pouczenie o wierze w języku japońskim. 

Święcenia kapłańskie miał otrzymać w roku 1597, ale na przeszkodzie 

stanęło prześladowanie. Paweł został aresztowany i poddany torturom. W 

więzieniu spotkał 23 towarzyszy. Po torturach obwożono ich po mieście z 

wypisanym wyrokiem śmierci. Nawet w tej trudnej sytuacji Paweł głosił 

zebranym tłumom Chrystusa. Więźniów umieszczono w więzieniu w 

pobliżu miasta Nagasaki. Dołączyło do nich jeszcze dwóch chrześcijan, 

których usiłowali pomóc więźniom. Męczeńską śmierć na krzyżu ponieśli 5 

lutego 1597 roku. Ich bohaterską śmierć opisał świadek zdarzenia, 

portugalski jezuita Ludwik Frois. Paweł Miki z wysokości krzyża 

powiedział: „Myślę, że skoro doszedłem do tej chwili, nikt z was nie będzie 

mnie podejrzewał o chęć przemilczenia prawdy. Dlatego oświadczam 

wam, ze nie ma innej drogi zbawienia poza tą, którą podążają 

chrześcijanie. Ponieważ ona uczy mnie wybaczać wrogom oraz 

wszystkim, co mnie skrzywdzili, dlatego z serca przebaczam królowi, a 

także wszystkim, którzy zadali mi śmierć i proszę ich, aby zechcieli przyjąć 

chrzest”. Męczenników beatyfikował papież Urban VIII w roku 1627, zaś 

kanonizował ich w 1862 roku papież Pius IX. Na wzgórzu nad Nagasaki 

stoi kościół i pomnik przypominający o męczennikach. W 1981 roku 

miejsce to odwiedził Jan Paweł II. Wzgórze to nazwał wtedy wzgórzem 

zmartwychwstania. .                                                                        /Opr.K.Dusza/ 

Uwaga!!! 
Za dwa 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. W ubiegłą niedzielę decyzją Kard. 

Kazimierza Nycza obchodziliśmy Dzień 

solidarności z Chorwacją a tego dnia w 

kościołach na terenie archidiecezji 

warszawskiej, po każdej Mszy świętej 

były zbierane ofiary do puszek na rzecz 

poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w 

Chorwacji. W naszej parafii ta zbiórka 

przeprowadzana jest dzisiaj. 

2. Dziś obchodzimy 68. Światowy Dzień 

Trędowatych. Prosimy o włączenie tego 

dnia do modlitwy wezwania za chorych 

na trąd.                           

3. We wtorek, 2 lutego Święto 

Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej 

Gromnicznej). Porządek Mszy św.: w 

kościele w Sobikowie o godz. 10.00 i 

18.00 oraz o godz. 19.00 w Czachówku. 

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.                                                                 

4. W tym tygodniu odbędą się spotkania 

formacyjne w grupach dla kandydatów 

do bierzmowania, Grupa formacyjna - p. 

Agnieszka Salamon w czwartek 4 lutego 

godz. 18.00, - p. Maria Fiejka, w piątek 

5 lutego o godz.  17:00.                                                                 

5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I 

Sobota miesiąca. W piątek 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. Prosimy o 

zgłaszanie chorych do zakrystii lub 

kancelarii. W I Sobotę miesiąca o godz. 

7.10 Godzinki i o 7.30 Msza św. o Niep. 

Sercu Maryi.                                       

6. W przyszłą niedzielę 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 luty: O ustanie 

pandemii. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na sfinansowanie 

instalacji gazowej w kościele.                                                                                                                                           

7. W piątek 12 lutego odbędzie się mierzenie 

dzieci do strojów I-Komunijnych. Firma 

„Impresja” zaprasza chłopców na godz. 18.00 

zaś dziewczynki na 18.30. Podczas 

zdejmowania miary firma przyjmuje 

przedpłaty w wysokości 50,- zł.                                                                                                                                                      

8. Zakończyliśmy tegoroczną kolęda. Nadal 

jesteśmy gotowi do odwiedzenia rodzin, które 

nie mogły nas przyjąć w wyznaczonym 

terminie. Zgłoszenia w zakrystii lub tel. 

884 062 057.                                                              

9. 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.                                                    

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Córko Moja, polecam ci usilnie, abyś wiernie 
spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest 
najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, 
abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności w 
pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad 
wszystkie ofiary i całopalenia. Kiedy mówiła do 
mnie Matka niebieska, wstępowało w duszę moją 
głębokie zrozumienie tej woli Boga.            /Dz. 1244/ 



                         Intencje Mszalne 31 I 2021 – 07 II 2021 
 

 

 

Niedziela, 31.01.  

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla nowonarodzonego 

dziecka  

8.30 (Czachówek) O zdrowie dla Iwony, szczęśliwy 

przebieg ciąży i bł. Boże dla całej rodziny                    

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   

Poniedziałek, 1.02.                                                             

18.00 + Marii Sicińskiej w 2 rocz. śm.                                                                                

Wtorek, 02.02.         

10.00 + Eugenii (w 21 rocz. śm.) i Jana Baranów                                    

18.00 + Wacława ( w 52 rocz. śm.), Genowefy, 

Marianny, Bogusława i Radosława Buraczyńskich i zm. 

z rodz. Cholewa i Kabalów                                                                   

19.00 (Czachówek)  + Heleny Żurawskiej 

19.00 (Czachówek)  + Stefana Jachymskiego                                                                

Środa  03.02.  

17.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 1) 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

Czwartek,  04.02. 

7.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 2) 

Piątek, 05.02.                                                 

18.00  Int. wolna                                                                                  

19.00 (Czachówek) + Jana Hryniewskiego (greg. 3)                                                              

Sobota,06.02.  

7.10 Godzinki                                                                                

7.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 4)                                                                                                

18.00 + Hanny Kluczyk w 1 rocz. śmierci  

Niedziela, 07.02.   

8.30 (Czachówek) + Katarzyny i Jana Królak i zm. z 

rodz. Królaków                                                                    

8.30 (Czachówek)    + Elżbiety Sadowskiej w 4 rocz. 

śm., Stanisława i Wiesława Sadowskich                                                                  

10.00 + Krystyny Tywonek w 15 rocz. śm., Tadeusza 

Tywonka w 33 rocz. śm.                                                                    

10.00 + Michaliny i Stanisława Marszałów i zm. z rodz. 

Marszałów, Zofii, Henryki i Antoniego Matysiaków i zm. 

z rodz. Matysiaków, Andrzeja Otulaka                                                                    

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Ze czcią wielką i z religijnym namaszczeniem 

stawiam swe stopy na warszawskim bruku, po 

którym biegałem ongiś w mundurze szkolnym 

gimnazjum św. Wojciecha, na bruku omytym 

krwią ofiarną najlepszych, bohaterskich dzieci 

tego wspaniałego miasta. Miasta, które stać na 

wszystko.  
  

 

Tweet od Papieża 

„Jezus jest odwiecznym Słowem Boga, 

które od zawsze o nas myśli i pragnie 

komunikować się z nami”:   Franciszek/ 

  

12.00  + Jana Hryniewskiego (greg. 5)                                                   

12.00 + Jana Wrotka w 4 rocz. śm., Anny, Emilii, Michała i Stanisława 

Wrotków                                                                                                                 

13.15 + Tadeusza Kowalczyka – int. od chrzestnej córki 

13.15 + Władysława Tomaszewskiego w 1 rocz. śm.   

                                                             Intencje spisano .28.01.2021 r.                                                             

 

Refleksja na  

Czwartą Niedzielę Zwykłą 

Jezus uczył jak "ten, który ma władzę" i 
zaraz udowadniał, że faktycznie ma władzę nad złem. 
Ludzie często chwalą się, że potrafią to czy tamto, że 
mają "władzę" zrobić dla nas coś dobrego, a potem 
szybko okazuje się, że tak nie jest. Ludzie zawodzą. 
Nie zawsze, ale bardzo często. Dlatego warto oprzeć 
się bardziej na tym, który nie zawodzi. Bóg ciągle 
obdarowuje nas dobrem - dzień w dzień. I chętnie 
wydobywa nas ze zła, w które pakujemy się mniej lub 
bardziej świadomie. Wydobywa, jeśli tylko tego 
chcemy i jeśli Go słuchamy./Deon – Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
                      Nawet duch nieczysty w opętanym, widział 

                                                             w Jezusie Boga 
gdy mówił: «Czego chcesz od nas, Jezusie/…/ 

                         Wiem, kto jesteś: Święty Boga». 

                       Posłusznie też wykonał rozkaz Jezusa 

                                              i krzycząc wyszedł z opętanego, 
                         a wszyscy zdumieni, pytali jeden drugiego, 

                       co to za nauka która z takiej mocy słynie 

                i wieść o Jezusie rozeszła się szybko 
                                                  po galilejskiej krainie. 

                                             Kazimierz 

W następnych WP –Św. Scholastyka z 

Nursji i IX odc. „Pierwszego Wizerunku” 
  

 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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