
Wieści Parafialne 
Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr08(301) rok VIII 

                      21.02.2021 r  

                      Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu  

                    Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15  (Przymierze Boga z Noem po potopie) 
Psalm responsoryjny: Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 10)  (Drogi Twe, Panie, to 
łaska i wierność) 
Drugie czytanie: 1 P 3, 18-22 (Woda chrztu nas ocala) 
Ewangelia: Mk 1, 12-15  (Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu 
usługiwali) 

ŚWIĘTY  WŁODZIIERZ 
Z racji obchodzonych 65 urodzin przez ks. Prałata Włodzimierza 

Czerwińskiego przedstawiamy sylwetkę  
Patrona naszego Proboszcza. 

Święty Włodzimierz był pierwszym chrześcijańskim władcą Rusi, jednym z 
głównych budowniczych państwowości, przyrównywanym przez dawnych 
kronikarzy do Konstantyna Wielkiego? 
Włodzimierz urodził się około 960 roku w Kijowie na Rusi (obecnie Ukraina) 
jako syn Świętosława I i Maluszy. Wychowano go w wierze pogańskiej. 
Okrutny, wojowniczy i rozpustny (miał 
kilkanaście żon zmienił się całkowicie po 
przyjęciu chrztu w Chersonezie i ślubie z 
Anną, siostrą cesarza Bizancjum, Bazylego II w 
988 r. W roku 989 przyjął chrzest i od tej 
pory stał się pełnym zapału wyznawcą 
Chrystusa. Zniszczył pogańskie chramy, 
wrzucił własnoręcznie posąg Peruna do 
Dniepru i po przybyciu duchownych z 
Bizancjum kazał przeprowadzić masowy 
chrzest ludności w Dnieprze Założył  miasto 
Włodzimierz Wołyński. Wielki książę podniósł 
chrześcijaństwo do rangi religii państwowej i oficjalnie zabronił pogaństwa. 
Łączyły go dobre stosunki z papieżem. Zmarł 15 lipca 1015 roku w Kijowie 
w drodze do Nowogrodu. Rocznica śmierci świętego jest wielkim świętem 
prawosławnych i unitów (lecz nie katolików rzymskich) w Rosji i na 
Ukrainie. Zwłoki świętego odnaleziono w 1636 r. z inicjatywy metropolity 
kijowskiego Piotra Mohyły w ruinach Cerkwi Dziesięcinnej, zniszczonej w 
1240 w czasie najazdu Mongołów pod dowództwem Batu-chana. Czaszkę 
przeniesiono do świątyni katedralnej Zaśnięcia Bogurodzicy Ławry 
Peczerskiej, pozostałe relikwie do Soboru Mądrości Bożej. W latach 1828–
1842 na tym samym miejscu zbudowana została Druga Cerkiew 
Dziesięcinna, którą w 1935 r. władze sowieckie nakazały rozebrać. Na Rusi 
czczony był jako tzw. równy apostołom. W ikonografii przedstawiany jest w 
szatach książęcych, w koronie, z krzyżem.. Święty Włodzimierz I Wielki jest 
patronem Rusi 
Jest to imię słowiańskie złożone z dwóch członów: tematu czasownikowego włodzi- 
‘panować’ oraz przymiotnika mierz ‘sławny’. Znana jest także forma Włodzimir 
składająca się z tego samego tematu oraz rzeczownika mir ‘pokój’. W Polsce imię 
to używane od XIII wieku także w formie: Władzimir, Władymir.   
Oprac. K.D. na podstawie: https:/imiona.net.pl/ 
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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 
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JUBILEUSZ „WIEŚCI PARAFIALNYCH” /c.d./ 

 

Z radością  załączam dalszą część uwag i propozycji nadesłanych do jubileuszowego numeru Wieści 
Parafialnych  nadesłanych zgodnie z ich kolejnością. W imieniu redakcji Kazimierz Dusza. 

Gazetka parafialna dla mnie jest bardzo ważna, ponieważ zawiera istotne informacje, takie jak: intencje mszy św. jakie 

będą odprawione w tygodniu, uroczystości i wydarzenia w parafii, w jakie dni czynna jest kancelaria. Interesujące są 

także różne opracowania i wywiady. Gazetkę zaczynam czytać od moich ulubionych pozycji: Tweet od Papieża, 

Refleksja na niedzielę, Fragment z Dzienniczka św. s. Faustyny. Najbardziej jednak podobają mi się i dają wiele do 

myślenia, rymowane wpisy tygodnia, których autorem jest od początku powstania gazetki, nasz wspaniały redaktor 

Kazimierz Dusza. Ostatnio w „Wieściach Parafialnych” pojawił się kącik z informacją o zmarłych w naszej wspólnocie. 

Warto go kontynuować. Gazetkę czytam zawsze z zainteresowaniem od początku do końca.  Z okazji wydania 300 

numeru WP, pragnę podziękować Panu Kazimierzowi Duszy za wielki wkład, zaangażowanie i pracę w ich 

cotygodniowym redagowaniu. Życzę dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego ora wielu , wielu nowych wydań. Z 

poważaniem parafianka Teresa Pietranik.  
*** 

W odniesieniu do jubileuszu 300 wydania "Wieści parafialnych", uważam że Pismo cieszy się dużym zainteresowaniem 

parafian. Szczególnie jest źródłem informacji o życiu rodziny parafialnej, dla tych co nie mogą już z racji podeszłego 

wieku i chorób uczestniczyć fizycznie w liturgiach i nabożeństwach. Według mnie nie należy nic zmieniać, jeśli chodzi 

o oprawę. Dodałabym natomiast na stałe rubrykę -"Modlitewna pamięć za tych co odeszli", wymieniając na bieżąco 

ostatnio zmarłych ze wspólnoty parafialnej. Gdy nie będzie pogrzebów w jakimś tygodniu to w tym miejscu dodałabym 

artykuł: "Mój patron, kim był, jak żył ?". Publikowałabym krótkie życiorysy najbardziej znanych patronów, opiekunów 

zawodów w służbie bliźniemu, lub patronującym ważnym inicjatywom. Z racji jubileuszowego wydania życzę Panu, 

jako redaktorowi, Światła Ducha Świętego, obfitych łask Bożych na dalszą twórczą pracę literacką..                                

Pozdrawiam Maria Fiejka. 
*** 

Bardzo lubię naszą gazetkę Wieści Parafialne. Zawsze z ciekawością zaglądam po Mszy św., co nowego i ciekawego tam znajdę.  

Zacznę od końca - świetna sprawa, że na cały tydzień jest rozpiska Mszy Św. w parafii (na marginesie wolałabym, aby były każdego 

dnia - zawsze Msze św. w naszej parafii). Wpis tygodnia, refleksja na niedzielę, tweet od Papieża, kilka słów od Prymasa, z 

Dzienniczka św. Faustyny - krótkie, trafne i zwięzłe treści, zostają w pamięci na cały tydzień pracy. Nie wyobrażam sobie, aby tych 

pozycji nie było w gazetce. W natłoku informacji obecnych czasów, takie krótkie, ale bardzo ważne treści, niosą w sobie przekaz, 

który ustawia granice, naprowadza na dobry kierunek, czyli kroczenia ku niebu.  Strona z ogłoszeniami duszpasterskimi pozwala 

zorientować się czym żyje nasza parafia, Kościół. 

Na pierwszej stronie są w prawym marginesie wszystkie kontakty, adresy i terminy Mszy św. oraz inne potrzebne informacje, dla 

każdego parafianina. Wiele razy korzystałam z informacji z tej części gazetki. Sądzę, że te wszystkie wymienione przeze mnie części 

w gazetce są potrzebne dla mieszkańców naszej parafii i koniecznie powinny być w kolejnych numerach gazetki. Pierwsza strona 

przedstawia ciekawie opracowane wiadomości, które zawsze czytam z zainteresowaniem. Podsumowując - nasza parafialna gazetka 

to bardzo ciekawa i wartościowa pozycja dla parafian.  

Dużym mankamentem gazetki jest wielkość czcionki. Nie tylko dla starszych ludzi jest problemem w rozczytywaniu się w gazetce. 

Myślę, że zwiększenie objętości pisemka będzie dla wszystkich wielką radością. Marzy mi się 3 razy więcej: większe pismo, większa 

czcionka, więcej informacji. Wierzę, że będzie to z większym pożytkiem intelektualnym i duchowym, czyli doczesnym i wiecznym dla 

wszystkich parafian parafii Sobików (i nie tylko, bo goście parafii też czytaj naszą gazetkę). 

Moje propozycje do gazetki:  - rubryka z informacjami o historii naszej parafii, np. - kącik - z Ksiąg parafialnych!  - kącik o liturgii (jak 

było dawniej, dlaczego tak jest, co i jak, po co?) np. dlaczego w czasie podniesienia klękamy, architektura – dlaczego w kościele są 

ołtarze boczne, itp?   - krótkie informacje od pedagoga, psychologa, lekarz, Proboszcza, księdza (np. jak się dobrze spowiadać), - 

kącik z różnymi informacjami od naszych parafian (np. oddam, pomogę, ciekawe propozycje rekomendacji np. film, książka, 

słuchowisko itp.). Wszystkie takie informacje powinny być w skrócie, zarysie, aby tylko zachęcać, zasygnalizować. Może udałoby się 

zachęcić parafian do zadawania pytań, na które odpowiedzi znajdą w gazetce. Pozdrawiam Państwa  Anna Bulder 
*** 

Nasza gazetka  “Wieści Parafialne” popularnością się cieszy. Każdy od progu kościoła po przeżegnaniu, wziąć ją się śpieszy i po 

wyjściu z kościoła również chętni są do wzięcia. Chcą dowiedzieć się coś z życia parafii, Wspomnienia z życia Świętych, Wywiady…te 

stałe propozycje doskonale je znamy i na nowe wiadomości z niecierpliwością czekamy! Nasz Pan Redaktor Kazimierz Dusza coś 

nowego wymyśli, czymś nas zaskoczy, wpisem tygodnia wszystko podsumuje. Do następnego numeru nas zaprosi w ramce na 

ostatniej stronie - Co ważnego będzie w następnym tygodniu- każdy z nas się dowie. Tak się już rozpędził, że nie wiadomo kiedy 

minęło 300-tygodni. Ojej, O rety! Wszystkiego najlepszego, dalszych jubileuszy w tak wspaniałym wydaniu. Wszyscy na nową gazetkę 

czekamy… A w podzięce naszą wdzięczność składamy Redaktora i współtworzących gazetkę - pozdrawiamy.    /Elżbieta Talarek/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 

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

formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i ich 

rodziców ze szkoły w Dobieszu. Ofiary na tacę 

zbierane dziś przeznaczone są na utrzymanie 

Seminarium Duchownego w Warszawie..                                                                                                                   

2. Ze względu na obchodzoną 28 lutego 

Niedzielę Ad Gentes dziś 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”.                                                                                                                                   

3. 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.   

4. W przyszłą niedzielę, druga niedziela 

Wielkiego Postu Ad Gentes. Jest ona Dniem 

modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. 

Będziemy ją obchodzili pod hasłem Żyjmy 

Eucharystią. Tego dnia przeprowadzana będzie 

ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na 

rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes. 

Również w naszym kościele ofiary zbierane do 

puszek po Mszach św.  przeznaczone będą na 

pomoc Kościołowi w świecie.        

5. W przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 

13.15 spotkanie formacyjnego dla dzieci 

Rocznicowych i ich rodziców                                                                                                                                                      

6. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego.                                                                                                                                              

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 już 

jutro 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. 

 

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, 

którzy wczoraj z okazji moich 65. 

urodzin wyrazili wobec mnie swoją 

życzliwość i otoczyli mnie swoją 

modlitwą. Bóg zapłać.            Ks. Proboszcz.                                                              

 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 
  

 

  

By doznać łaski zrozumienia wielkości 

kapłaństwa, trzeba - niekiedy - doznać 

jednocześnie łaski poznania wielkiej 

nędzy i niegodności swojej.  
 

 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

W tej chwili ujrzałam Jezusa, który mi 
powiedział: -Dlatego nic nie zyskał szatan 
z kuszenia ciebie, żeś nie weszła z nim w 
rozmowę. Czyń to nadal. Wielką Mi dziś 
oddałaś chwałę, walcząc tak 
wiernie.(106) Niech się utrwali i utwierdzi 
serce twoje w tym, że Ja zawsze jestem z 
tobą, choć Mnie w chwili walki nie 
czujesz. /Dz. 1499/ 



Intencje Mszalne 21 II 2021 – 28 II 2021 

Niedziela, 21.02 
08.30 (Czachówek)+ Romana Szymańskiego   
08.30 (Czachówek)+ Stefana Pieniążka                                                                          
10.00 + Tadeusza (w 2 rocz. śm.) i Danuty 
Należytych  
10.00 + Heleny i Jerzego Andziak, Cecylii i 
Józefa Chmielewskich 
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                                                            
Poniedziałek 22.02  
17.30 + Mieczysława i Jana Zawadzkich, Anny i 
Jana Wrotek, Ryszarda i Jerzego 
Sylwestrowicz i zm z tych rodzin 
18.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 20)                         
Wtorek, 23.02. 
17.30  + Jana Hryniewskiego (greg. 21)                                                                                    
18.00 + Józefa i Jadwigi Fudeckich i zm. z rodz. 
Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława 
Helińskiego 
Środa,  24.02.  
17.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 22)  
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
Za Parafian                                                                                                       
+ Elżbiety Jaworskiej w 3 rocz. śm. 
- O zbawienie Dusz Czyśćcowych                                                                       
Czwartek,  25.02. 
7.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 23)   
Piątek,26.02. 
18.00  + Anny Karoliny Trzoch (greg. 1) 
19.00 (Czachówek)  + Jana Hryniewskiego 
(greg. 24)                                                         
Sobota, 27.02.  
17.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 2)                                              
17.30 + Jana Hryniewskiego (greg. 25)                                                       
18.00 + Hanny Jeleń w 16 rocz. śm.                         
Niedziela,  28.02.  
8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Aleksandry 
8.30 (Czachówek)  + Ryszarda Kabańskiego 
10.00 + Jana Hryniewskiego (greg. 26)                                                       
10.00 + Teresy Lewandowskiej w 3 rocz. śm.             
12.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, 
Andrzeja Szymczaka, Heleny, Antoniego i 
Romana Chajęckich                                                                              
12.00 + Krystyny Sauer w 1 r. śm. 
13.15 + Tadeusza Płaczka w 8 rocz. śm. i 
Karoliny Płaczek                                                                              
13.15 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 3) 
 
                        Intencje spisano .18.02.2021  r.     

 

 

Tweet od Papieża 

„Ten, kto się modli, jest jak zakochany: 
zawsze nosi w sercu miłowaną osobę, 
gdziekolwiek się znajdzie. Dlatego możemy 
modlić się w każdej chwili, w czasie 
codziennych wydarzeń: na ulicy, w urzędzie, 

w środkach transportu...; słowami i w ciszy swojego 
serca..”                                                                /Franciszek/ 

  
 

Refleksja na Pierwszą Niedzielę 

Wielkiego Postu  
 

„Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy 
Bożej i słowom Pisma świętego. Nie 

dyskutował z szatanem, ale odpierał jego pokusy 
stanowczo, spokojnie i z godnością. Był pewny, silny, 
odważny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie 
ufał Ojcu. Wiedział, że ma za sobą moc Ojca i Ducha 
Świętego. W całym swoim życiu nie zmagał się z 
szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha 
Świętego "   /Deon – Stanisław Biel SJ/  
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu,  

zwana Wstępną 

i tak będzie przez 40 dni, aż po następną, 
a ostatnią, szóstą będzie Niedziela Palmowa, 

kiedy czytana będzie Męka Chrystusowa, 
ale dziś kiedy tak zimno i śnieżnie na dworze, 

Jezus mówi:« Czas się wypełnił … nawracajcie 

się …i bliskie jest królestwo Boże... » 
 

                                                      Kazimierz 
 

W następnych „Wieści Parafialnych” – Św. Kazimierz 

Królewicz i Orędzie Franciszka na Wielki Post 2021 r. 
 

 Do użytku wewnętrznego 

 Redakcja: Kazimierz Dusza 

Ks. Mariuszowi Boguszewskiemu                                   

składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci 

ojca Tadeusza.                                                         

Zapewniamy o modlitwie w intencji zmarłego. 
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