
Wieści Parafialne 
Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr07(300) rok VIII 

                      14.02.2021 r  

                      Szósta Niedziela Zwykła  

                    Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46  (Odosobnienie trędowatego) 
Psalm responsoryjny: Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7)  (Tyś mą ucieczką i moją 
radością) 
Drugie czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1  (Paweł naśladowcą Chrystusa) 
Ewangelia: Mk 1, 40-45  (Uzdrowienie trędowatego) 

ŚRODA POPIELCOWA 
(staropolska Wstępna Środa) − w kalendarzu katolickim pierwszy 
dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty przypadający na 46 dni 
kalendarzowych (40-dniowy okres postu, bez wliczania niedziel) 
przed Wielkanocą. Środa Popielcowa wypada między 4 lutego a 10 

marca. W tym roku Popielec wypada 17 lutego.  

TO JUŻ 300 NUMER „WIEŚCI PARAFIALNYCH” 
Z okazji ukazania się jubileuszowego numeru „naszej gazetki” składam w imieniu 
Duszpasterzy i własnym serdeczne podziękowania naszym wiernym czytelnikom za 
kilkuletnią już współpracę i serdeczność. Wasze uwagi i wsparcie są dla mnie 
inspiracją do szukania atrakcyjniejszych, nowych form wzbogacania treści 
zawartych w WP. Dziękuję Ks. Prałatowi Proboszczowi Włodzimierzowi 
Czerwińskiemu za zaufanie i swobodę w redagowaniu oraz nowe koncepcje dla 
zwiększenia poczytności WP. Dziękuję parafianom za słowa wsparcia i nowe 
pomysły czego przykładem są poniżej zamieszczone opinie.  Kazimierz Dusza. 

Szanowny Pan Kazimierz Dusza - redaktor naczelny "Wieści Parafialnych" 

Jubileusz to okazja do wdzięczności 

               Jubileusz to rocznica jakiegoś wydarzenia wyróżniająca się liczbowo. W 
przypadku "Wieści Parafialnych" to 300-tny numer wydania. Dlatego jest to okazja do 
radości  i poczucia wdzięczności za dzieło które trwa. Serdecznie gratuluję panu 
Kazimierzowi niegasnącego zapału w przekazywaniu dobrych i rzetelnych wiadomości z 
życia wspólnoty parafialnej i ewangelizacji poprzez dobre słowo. Serdecznie pozdrawiam 
ks. Prałata, pomysłodawcę wydawania gazetki parafialnej i wszystkich czytelników "Wieści 
Parafialnych".                          Brwinów, dn.21.01.2021 r. Z wyrazami szacunku ks. Mariusz 

               Piękne wydarzenie, bierzemy do ręki 300-setny numer „Wieści Parafialnych”.  
Wspaniała mini gazetka - czterostronicowa, przyjazna, zwyczajna, a jednocześnie tak 
bardzo niezwykła. Jest z nami, z naszą wspólnotą parafialną 6 lat i 9 miesięcy – to sukces!!! 
Ośmielam się powiedzieć: Boży sukces – Boże dzieło. Tygodnik pełen pokory, prostoty 
niesie dużo dobrych, aktualnych treści pomagających lepiej zrozumieć sprawy wiary oraz 
poznać piękno naszej Ojczyzny i historię sanktuariów poprzez relacje uczestników 
pielgrzymek organizowanych przez p. Bogusię Dusza – obecnie wstrzymanych z powodu 
pandemii Covid – 19. Wyrazy podziękowania kieruję na ręce Redaktorów „Wieści 
Parafialnych” ks. Proboszcza – Prałata Włodzimierza Czerwińskiego i p. Kazimierza Duszy, 
jak zwykle pełnego młodzieńczej werwy. Życzę Wam, Czcigodni Redaktorzy Mocy Ducha 
Świętego do dalszej pracy. Myślę, że święty Jan Paweł II też czuwa, bo pierwszy numer był 
wydany w 94 rocznicę Jego urodzin – 18.05.2014 roku.  Pozdrawiam wszystkich Parafian i 
życzę zdrowia.                                                                                 /Halina Kępińska/. cdn. 
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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 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokuta_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


 

Niedzielny gość /autor prosił o anonimowość/ 
 

O co tym wszystkim ludziom chodzi?    Archiwum ma ich dziesiątek trzydzieści 

Co to za dzień, czy ktoś dziś przychodzi?    Dużo, bo nie mało, a jak tu zapomnieć 

Czy mamy gościa? - wikariusz się śmieje.    Tam zawsze o czymś było, coś wspomnieć 

Coś mi tu dziwnym zapachem wieje.   Jakieś Święta, życzenia, intencje, 

Proboszcz w Czachówku, też minę ma inną   Wyjazdy, kolędy, czy księdza absencje, 

Co to za święto? Coś dziać się powinno?    Zawsze wszystko co potrzeba było 

Ale jest spokój (bo jak to w kościele)    I przypominajkę spotkań stanowiło. 

Ciągle specjalnego coś tutaj się dzieje    Małe gazetki, co tydzień w niedzielę 

Więc jak spamiętać te daty, zwyczaje    Można było dostać jedną lub wiele 

Chyba niemożliwe się być wydaje.    Każdy kto chciał 

Więc co to za dzień, czy święto może?    Podchodził i miał 

Błagam ludzie, czy ktoś mi pomoże?    Gdyż jest to mały gość papierowy 

Pan Artur wymownie patrzy na Duszę    A także deser poobiadowy, 

No to chyba domyślić się muszę!    Fajnie witać cię po raz trzech setny 

Aaaa, to chodzi o Parafialne Wieści    Trzymaj się zdrowo, nasz gościu szlachetny!  

*** 

Od pierwszego numeru ukazania się „Wieści Parafialnych”, potocznie nazwanych gazetką, zainteresowanie parafian 

było duże, a treść gazetki bardzo ciekawa, często też uzupełnia wiadomości  na temat uroczystości świątecznych. 

Ciekawe wywiady przeprowadzone z wybranymi osobami, cytaty z Dzienniczka św. Faustyny i Prymasa Tysiąclecia. 

Bardzo potrzebne są podawane ogłoszenia parafialne. Treść drukowanych Wieści jest profesjonalna i świadczy o 

dużej wiedzy redaktora p. Kazimierza..  Jedynie czego mi brakuje, to wzmianki o parafianach, którzy odeszli na 

wieczny spoczynek. Brakuje też zaangażowania młodzieży z grup przygotowujących się do sakramentu 

bierzmowania i ministrantów. Nawet największy mistrz potrzebuje kiedyś pomocy i następców, więc trzeba ich 

szukać i jeszcze przygotować.  

P.S. Jak potrzebna jest gazetka niech świadczy fakt, że w czasie przerwy wakacyjnej wychodzący ze świątyni, 

zerkają na stoliczek gdzie zazwyczaj wykładana jest gazetka. /Gabriela Rotuska/. 

*** 

Podziękowanie Z okazji wydania 300 numeru „Wieści Parafialnych” pragnę podziękować Szanownej Redakcji za 

wspaniałe, ciekawie redagowane pismo w imieniu schorowanych parafian uwięzionych w domu z powodu choroby. My 

najbardziej czekamy na nowy numer. Nie możemy fizycznie uczestniczyć w życiu Kościoła, a czujemy się tak jakbyśmy 

tam byli dzięki pismu. Wiemy na bieżąco co się dzieje w parafii. Jest to „żywa” kronika. Wielka to zasługa naszych 

Wspaniałych Duszpasterzy i Szanownych Redaktorów: Państwa Duszów w szczególności p. Kazimierza, Pani Eli 

Talarek, P. Zbigniewa Adamczyka (od red. Pan. Z. Adamczyk zakończył współpracę we wrześniu 2017 r) , P. Gabrysi 

Rotuskiej, i wielu innych. Gazetka zawiera porządek nabożeństw, sprawozdania z wycieczek i uroczystości 

kościelnych. Ogłoszenia duszpasterskie, zapowiedzi i intencje mszalne. Życzymy Szanownym Redaktorom zdrowia i 

wytrwałości, pomysłów i Opieki Bożej. Wdzięczni Parafianie. /Elżbieta Wiśniewska/  

*** 
Dzień Dobry „Wieści Parafialne” informują, integrują, a w przyszłości mogą być ciekawym źródłem historycznym o nas. 

Warto kolekcjonować wszystkie numery, aby po latach obejrzeć się z sentymentem wstecz.      /Marzena Filutowska/  

*** 

Szczęść Boże. Moim zdaniem tygodnik „Wieści Parafialne” doskonale spełnia soją rolę informacyjną dla naszych 

parafian i gości. Z pewnością  przyczynia się do tego, że jestem na bieżąco i nic nie umyka mojej uwadze. Bardzo też 

sobie cenię artykuły zamieszczone na prośbę parafian oraz opisy świąt. W związku z tym mam małą prośbę, jeśli 

oczywiście znajdzie się miejsce w gazetce o zamieszczenie aktualnych imienin i krótki opis świętych patronów i 

solenizantów. Pozdrowienia dla redakcji. Z Panem Bogiem.                                                           /Elżbieta Antosiewicz/                                                                                   

                                                                                                                                                                   Za tydzień cd. 

  



 

Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś po 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.                                                                                       

2. W dniach 14 – 20 lutego br. pod hasłem 

„Trzeźwością pokonywać kryzys” będziemy 

przeżywali 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. Prosimy o podjęcie w tym tygodniu 

różnych form modlitwy w intencji trzeźwości.  

3. W tym tygodniu Środa Popielcowa. 17 

lutego rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. 

Te 40 dni przygotowujące nas do świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego niech będą dla 

nas czasem refleksji na swoim życie i nad 

stanem wiary.  Zgodnie z tradycją Kościoła 

podejmujemy w tym okresie różnego rodzaju 

uczynki pokutne i ascetyczne, w tym 

abstynencji. W Środę Popielcową Msze św. w 

Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 a w 

Czachówku o 19.00. Podczas Mszy św. obrzęd 

poświęcenia popiołu i posypania nim głów.  W 

tym dniu obowiązuje nas post ścisły polegający 

na spożyciu trzech bezmięsnych posiłków, w 

tym jednego do syta.                                                   

4.  We wszystkie piątki Wielkiego Postu 

odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 

Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o 

godz. 19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. o 

godz. 10.00. Za udział w nim można raz w 

tygodniu uzyskać Odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami.                                                         

5. W piątek, 19 lutego przeżywać będziemy 

Dzień Modlitwy Wynagradzającej i Postu za 

grzechy wykorzystywania seksualnego osób 

małoletnich. W tym roku stoi on pod hasłem 

Wspólnota ze Zranionym.                                                                                                                      

6. Ze względu na obchodzoną 28 lutego 

Niedzielę Ad Gentes w przyszłą niedzielę, 21 

stycznia 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”.  

W tę niedziele ofiary na tacę przeznaczone będą 

na seminarium duchowne w Warszawie. O 

godz. 13:15 spotkanie formacyjnego dla dzieci 

I – Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w 

Dobieszu. 

7. Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz 

naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W 

ubiegłym roku z tego tytułu na Caritas 

wpłynęła kwota 1000,- zł. Aby dokonać wpłaty 

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.                                                                                    
8. 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. 
9. 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 

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. 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
 

W głoszeniu prawdy Bożej 

zachowajcie miłość. Każdy ma odczuć: 

ten kapłan kocha ludzi 
 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
 

Kiedy wzięłam ten tygodnik do ręki, strzała 
miłości przeszyła mi duszę. - Dla 
twoich(22) gorących pragnień 
przyśpieszam święto Miłosierdzia. Duch 
mój zapłonął tak silnym żarem miłości, że 
zdawało mi się, że się cała rozpłynęłam w 
Bogu../Dz. 1082/ 

  



 

                                Intencje Mszalne 14 II 2021 – 21 II 2021 

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  O bł. Boże dla Marcina z okazji 50 rocz. 
ur. i Dominiki z okazji 15 urodzin           
Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych ze 
szkoły w Czachówku i Czaplinku     
18.00 Int. wolna                                                                                               
Spotkanie dla młodzieży Bierzmowanej 
Poniedziałek 15.02  
17.00 + Joanny Wdowik w 30 dni po śmierci 
17.30 + Jadwigi Gugała w 30 dni po śmierci 
18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 13)                                                    
Wtorek, 16.02. 
18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 14).  
Środa,  17.02.  
10.00 int. wolna 
18.00 + Henryka Szóstkiewicza w 1 rocz. śm., 
Jakuba i Heleny Szóstkiewicz, Antoniego i Zofii 
Matysiak, S. Henryki Matysiak, Rozalii 
Krawczyk i zm. z rodz. Szóstkiewiczów i 
Matysiaków                                                                      
19.00  (Czachówek) + Jana Hryniewskiego 
(greg. 15)                                                                 
Czwartek,  18.02. 
7.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 16) 
Piątek,19.02. 
18.00 + Marianny Wiśniewskiej  
19.00 (Czachówek) + Jana Hryniewskiego 
(greg. 17)    
Sobota, 20.02.  
17.00 + Adama Stefana Kopieniaka w 30 dni po 
śmierci 
17.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 18)                            
18.00 Dziękczynna w 65 rocz. urodzin i o bł. 
Boże                                                                        
Niedziela,  21.02.  
8.30 (Czachówek)+ Romana Szymańskiego   
8.30 (Czachówek)+ Stefana Pieniążka                                                                          
10.00 + Tadeusza (w 2 rocz. śm.) i Danuty 
Należytych  
10.00 + Heleny i Jerzego Andziak, Cecylii i 
Józefa Chmielewskich 

 

 

Tweet od Papieża 

„Pan nie powołuje nas, abyśmy byli solistami, 
ale byśmy byli częścią chóru, który czasami 
fałszuje, ale zawsze musi starać się śpiewać 
razem.”                         /Franciszek/ 

12.00 + Jakuba Tyborowskiego i Zygmunta Strzeżka 
12.00 + Joanny Koseckiej w 3 rocz. śm., Marianny i Stanisława Tomasików, 
Heleny i Stanisława Kruszyna                                                                                                                        
13.15 + Jana Hryniewskiego (greg. 19)                                                 
Spotkanie dla dzieci I-Komunijnych ze szkoły w Dobieszu 
                                                                   Intencje spisano .11.02.2021  r.      

 

Refleksja na  

Szóstą Niedzielę Zwykłą 
 

„Które z moich grzechów mógłbym 
określić trądem (wrzodem, jadem)? 

Dlaczego? Jakie sfery mojego życia wymagają 
oczyszczenia; spojrzenia miłości i miłosierdzia 
Jezusa? Czy moja wiara jest pokorna? Co jest dla 
mnie ważniejsze: mój sposób oddawania chwały 
Bogu czy posłuszeństwo? "                               
/Deon – Stanisław Biel SJ/  
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Chciałbyś być oczyszczony jak trędowaty? 
Zapewne odpowiesz chcę! A więc zatem, 

masz taką możliwość i dziś, 
                              i o każdej porze, 
tylko idź i wyspowiadaj się w pokorze, 

a Bóg przez usta kapłana powie 
                 « Chcę, bądź oczyszczony». 
A teraz dziękuj Bogu – Bądź uwielbiony! 

 
                                                      Kazimierz 

 

Za tydzień: Św. Włodzimierz Wielki i opinie czytelników 

 Do użytku wewnętrznego 

 Redakcja: Kazimierz Dusza 
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