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                                                          Piąta Niedziela Zwykła  

                                                                 
                                                               Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Hi 7, 1-4. 6-7 (Marność życia ludzkiego) 

Psalm responsoryjny: Ps 147A (146),1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a) (Panie, Ty leczysz 

złamanych na duchu) 

Drugie czytanie: 1 Kor 9, 16-19. 22-23) (Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii) 

Ewangelia: Mk 1, 29-39  (Jezus uzdrawia chorych) 

 

O ŚWIĘTEJ SCHOLASTYCE  

W piątym tygodniu po Bożym Narodzeniu, w środę 10 
lutego wspominamy postać św. Scholastyki – dziewicy z 
Nursji.  

Św. Scholastyka wraz ze św. Benedyktem z Nursji 
stanowią fenomen chyba jedyny w swoim rodzaju – sławny 
patron Europy był bowiem jej bliźniaczym bratem i oboje 
zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Przyszli na świat w 
dobrej katolickiej rodzinie w środkowej Italii i od dziecka 
podążali ścieżką świętości. Scholastyka była 

zafascynowana duchowością swego brata, a gdy został on przełożonym 
zgromadzonej przez siebie wspólnoty w Subiaco, poszła w jego ślady, 
zakładając klasztor żeński urządzony według reguły napisanej przez 
Benedykta. Oba klasztory istnieją do dziś. Można tam też oglądać grotę, gdzie 
rodzeństwo spotykało się na duchowych rozmowach. Gdy Benedykt opuścił 
Subiaco i dotarł na Monte Cassino kontakt między rodzeństwem trwał nadal. W 
542 r. Scholastyka po raz ostatni odwiedziła swojego czcigodnego brata. 
Rozmowę tę zanotował św. Grzegorz Wielki. Rodzeństwo spędziło dzień „na 
wzajemnej wymianie świętych myśli”. Przed nocą jak nakazuje mniszy obyczaj 
Benedykt postanowił wrócić do klasztoru. Scholastyka jednak pragnęła 
zatrzymać brata aż do rana. Nie mogąc pokonać jego oporu, żarliwą modlitwą 
wyprosiła gwałtowną burzę. Lunęła taka ulewa, że „ani czcigodny Benedykt, ani 
towarzyszący mu bracia nie mogli jednym krokiem wyjść na dwór”. Święty 
zrozumiał, że ma spełnić wolę siostry. Święty Grzegorz Wielki określił 
Scholastykę, jako „tę, która więcej umiłowała”. i zanotował:. „A oto trzy dni później, 
gdy [Benedykt] znajdował się w swej celi (…) zobaczył jak dusza jego siostry, opuściwszy ciało, w 
postaci gołębicy ulatuje w głębiny niebieskie”. Benedykt pochował Scholastykę w „grobowcu na Monte 

Cassino, który dla siebie (…) przygotował”.  Scholastyka uważana jest za duchową matkę 
wszystkich benedyktynek. W ikonografii święta przedstawiana jest z gołębiem. 
Sztuka religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie benedyktyńskim, jej 
atrybutami są krzyż, księga i pastorał ksieni.  

Duchowa matka i patronka sióstr benedyktynek jest wzywana w przypadku 
długiej suszy bądź niebezpiecznej burzy. Po najeździe Longobardów pod 
koniec VI wieku jej relikwie zostały przeniesione do opactwa św. Benedykta nad 
Loarą we Francji (Saint-Benoît-sur-Loire), a następnie do Le Mans, później 
część zaś powróciła do Włoch i spoczęła na klasztornym wzgórzu.          

/Ze strony https://benedyktynkiopactwo.pl/ wybrał - KD/   
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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
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Lektura „Pierwszego Wizerunku”  /cz. IX/ 

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., nr 02 – 295 z 10.01.2021 r.i nr 03-296  z 17.01.2021 

/…/ Jest również zapowiedzią śmierci fizycznej (Bóg przestaje daną osobę ochraniać).    

 

Rozdział 9  -  Duchowe znaczenie obrazu Jezusa Miłosiernego 

Trzy obietnice.  

I. Zachowanie życia 

/…/ Jest to skutek grzechu człowieka, gdyż z tego powodu zostało zerwane przymierze z 

Bogiem. Taką osobę, która nie widzi Boga, ogarnia śmiertelny smutek. Zmierza ona do utraty 

życia: Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co 

odchodzą do grobu. (Ps 143. 7) 

II. Zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi 
 

Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę 

śmierci (Dz. 48).Przeciwnikami możemy określić przede wszystkim złe duchy ale i człowieka, 

który ulega grzechowi, stając się narzędziem zła. Oblicze Jezusa Miłosiernego pokonuje 

naszych przeciwników, gdyż poraża ich światło miłości i miłosierdzia promieniujące z tego 

wizerunku. Czciciel modlący się przed tym obrazem nie jest sam w walce, lecz z Chrystusem 

i nie może przegrać o ile nie pozwoli na to złemu. Przed jego obliczem idzie ogień i dokoła 

pożera nieprzyjaciół Jego. (Ps 97. 3). 

III. Opieka Boża 
 

Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz. 48). To naprawdę wyjątkowa obietnica. 

Przyjmując odkupienie w sakramentach świętych (chrzest i spowiedź – promień blado 

niebieski i Eucharystia – promień czerwony) i adorując ten obraz stajemy się chwałą 

Odkupiciela. Jego radością , najdrogocenniejszym owocem Jego męki. Nie opuści nas Jezus 

w chwili nieszczęścia, lecz przeprowadzi bezpiecznie przez całe życie. Warto tu 

przypomnieć błogosławieństwo Aarona: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 

rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje 

oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24-26).      cdn. /KD/  
 

Na adres redakcji WP wpłynęły serdeczne podziękowania dla Ks. Proboszcza i Ks. 

Wikariusza za zorganizowanie w okresie obowiązujących zakazów pandemicznych, bardzo 

pięknych mszy św. kolędowych, w czasie których można było nie tylko pomodlić się o łaski w 

roku 2021 dla naszych rodzin i domostw. ale i podziękować za dotychczasową opiekę Boga. 
 

Uwaga!!! 
Za tydzień wydamy 300 numer naszej gazetki . Proszę 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 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 jest na sfinansowanie 

prac archeologicznych i instalacji gazowej w 

kościele. Prace rozpoczęliśmy w ubiegłym 

tygodniu. Ze względu na odnalezienie fragmentów 

ceramiki średniowiecznej zostały one zatrzymane 

przez MWKZ. Wznowimy je po rozmarznięciu 

ziemi.              

2. W czwartek, 11 lutego wspomnienie Najśw. 

Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia obchodzimy 

XXIX Światowy Dzień Chorych. Hasłem 

obchodów jest werset Jeden jest wasz Nauczyciel, 

a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8).  

Wszystkich chorych i cierpiący polecamy 

modlitwie.  

3. W tym tygodniu odbędą się spotkania 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania, Grupa formacyjna -  ks. Piotra 12 

lutego o godz. 17.00 – grupa I i 19.00 – grupa II.                                                                                                 

4. 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.                                                                                                                                                      

5. W dobie pandemii i rozchwiania 

emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy w 

sobotę 13 lutego w godz. 15.00 do 17.55 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).                                                                                                                                     

6. W przyszłą niedzielę o Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie formacyjnego dla dzieci I – 

Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w 

Czaplinku i Czachówku. O godz. 18.00 Msza 

Święta i spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania.                                                                                     

7. 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. 

8. 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.                                                   

9. KPRM informuje, że trwają ostatnie zapisy na 

jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium w 

Czerwińsku i Płocku na 90-lecie pierwszych 

objawień Jezusa Miłosiernego. Wyjazd w 

poniedziałek 22 lutego br. Koszt ok. 75,- zł. 

Zaliczka 50 zł. Prowiant we własnym zakresie. 

Zapisy u p. Bogumiły Dusza tel. 664 743 764. 

10. KPRM informuje, że zostały już ostatnie egz.  

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. 

11. 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. 
 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Naszą mocą jest modlitwa. Gdybyśmy osłabli 

w modlitwie, nie moglibyśmy ręczyć za jutro, 

ale gdy się modlimy, możemy być spokojni. 
 

 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

O Jezu mój, rozumiem głęboko te słowa i 
wiem z doświadczenia, że dusza o 
własnych siłach daleko nie zajdzie, wiele 
się natrudzi, nic dla chwały Bożej nie zrobi, 
błądzi ustawicznie, ponieważ umysł nasz 
jest ciemny i nie umie rozeznać własnej 
sprawy. Na dwie rzeczy będę zwracać 
uwagę szczególną: pierwsze - wybierać 
będę do spowiedzi to, co mnie najwięcej 
upokarza, chociażby to był drobiazg, ale 
mnie to kosztuje i dlatego mówię; drugie - 
ćwiczyć się będę w skrusze; nie tylko przy 
spowiedzi, ale przy każdym rachunku 
sumienia wzbudzać w sobie żal doskonały, 
a szczególnie, kiedy się położę na 
spoczynek. Jeszcze jedno słowo: dusza, 
która szczerze pragnie postępować w 
doskonałości, powinna się ściśle trzymać 
rad udzielanych przez kierownika duszy. 
Tyle świętości - ile zależności.         /Dz. 377/

 



                                Intencje Mszalne 07 II 2021 – 14 II 2021 
 

 

 

Niedziela, 07.02.  

8.30 (Czachówek) + Katarzyny, Jana i Józefy Królak i 

zm. z rodz. Królaków, Konrada Gaca (im.).   

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   

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.  

Poniedziałek 08.02.                                                                                                        

18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 6) 

Wtorek, 09.02.         

18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 7)                                       

Środa 10.02. 

17.30   + Jana Hryniewskiego (greg. 8)                                      

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

Czwartek,  11.02. 

7.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 9) 

Piątek, 12.02.  

17.00  + Grażyny Hajduk w 30 dni po śmierci                                                                                   

17.30  + Stanisława Lewandowskiego w 30 dni po 

śmierci                                                                                                 

18.00  + Jana Hryniewskiego (greg. 10)                                            

Sobota, 13.02.  

15.00-17.55  Indywidualna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu                                                                                  

18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 11) 

Niedziela,  14.02.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Sylwestra Rudzkiego                                

8.30 (Czachówek) + Leona Winiarka w 4 rocz. śm., 

Władysława i Marceliny Stanowskich, Edwarda i 

Heleny Winiarek                                                                             

10.00 + Haliny Jankowskiej w 3 rocz. śm., Jerzego i 

Edwarda Jankowskich, Anny Konarzewskiej, 

Slawomira Krzyczkowskiego 

10.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 12)                                                                                        

12.00 + Marka Kur w 10 rocz. śm., Jana i Jerzego Kur 

12.00   + Marka Bernaciaka w 1 r. śm. 

CHRZEST: Filip Urbaniak                                                                                           

13.15    Int. wolna   

Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych ze szkoły w  

Czachówku i Czaplinku                                                                           

 

 

 

Tweet od Papieża 

«Słowo Boże, zasiane na roli naszych 

serc, prowadzi nas do zasiewania 

nadziei poprzez bliskość z innymi. 

Czyli dokładnie tak, jak Bóg postępuje 

z nami...”           Franciszek/ 
  

 

18.00 Int. wolna                                                                                               

Spotkanie dla młodzieży Bierzmowanej 

                                                          Intencje spisano 04.02..2021 r. 

                                                       

Refleksja na 

Piątą Niedzielę Zwykłą 

Jezus uzdrawiał wtedy i uzdrawia też dziś. I 
tak jak wtedy nie uzdrowił wszystkich, lecz 

poszedł dalej, do innych miejscowości, tak też i dziś nie 
uzdrawia wszystkich. Dlaczego? Ponieważ On uzdrawia po 
to, by nauczać. Cuda, które czyni Jezus mają być tylko 
"ilustracją" Jego nauczania. My jednak, podobnie jak 
ówcześni ludzie, nie przywiązujemy do nauczania Jezusa 
tyle wagi, ile do czynionych przez Niego uzdrowień. A 
tymczasem owe uzdrowienia obiektywnie nie mają zbyt 
wielkiego znaczenia dla człowieka - i tak przyjdzie za jakiś 
czas nowa choroba, a potem śmierć. Ważniejsze jest 
słuchanie Jezusa, bo On ma słowa życia wiecznego.”                   
/Deon - Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Kiedyś przynosili do Jezusa chorych i opętanych 

ciężkimi chorobami i złym duchem nękanych. 
«Wszyscy Cię szukają», mówił Szymon 

                                   z towarzyszami, 
a my mamy to szczęście, że możemy przyjść sami, 
bo Jezus zostawił nam w Eucharystii Swe Ciało,  
które możesz przyjmować bez końca  
                                            by cię uzdrawiało. 
 

                                                               Kazimierz 

W następnym 300 numerze „Wieści 

Parafialnych” - wypowiedzi  i opinie czytelników. 

                    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

