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                                        Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: SYR 24, 1-2. 8-12  9 (Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie) 

Psalm responsoryjny Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. J 1, 14)  (Słowo Wcielone 

wśród nas zamieszkało) 

Drugie czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18  (Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci) 

Ewangelia  1, 1-18)  (Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami) 

 

Quo vadis ? 

Skończył się Stary Rok 2021. Zaczęliśmy nieznany Nowy Rok 2022, pełen 

niespodzianek, radości, problemów ale i nowych Łask Bożych. Rozpocznijmy 

ten rok z Bogiem. Modlitwą o zdrowie, pomyślność, miłość do drugiego 

człowieka. Pomyślmy dokąd idziemy i jaki jest cel naszej ziemskiej wędrówki.  

Pomoże nam w tym rozmyślaniu nowy cykl w naszej gazetce, jak dojść do 

świętości. Jak do świętości dochodzili inni. Nie zawsze święci od początku.  

Quo vadis ? Łaciński zwrot oznaczający „dokąd idziesz?”. Słowa te miał 

wypowiedzieć św. Piotr do Jezusa uciekając z Rzymu przed 

prześladowaniami. Chrystus odparł, że gdy Piotr opuszcza Rzym, on idzie 

do niego, by dać się powtórnie ukrzyżować. Takim zwrotem H. 

Sienkiewicz zatytułował swoją powieść historyczną, wydaną w 1895r.   

Pytanie „Dokąd idziesz?” ma też wymiar symboliczny, może być 

skierowane do wszystkich ludzi. (dokąd zmierza świat, dokąd idzie 

Polska), a także do każdego z nas z osobna. Dokąd zmierzam ja osobiście? 

Jaki jest cel mojego życia, co jest dla mnie ważne w życiu, jakie wartości 

stawiam na pierwszym miejscu, gdzie one mnie prowadzą? Czy te 

wartości, które w powieści reprezentują chrześcijanie (i często za nie 

oddają życie), czy te, które reprezentuje Neron? Sienkiewicz zakończył 

powieść: „I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, 

a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu”.  

Święci, błogosławieni ogłaszani przez Kościół, są dla nas przykładem, 

oraz miliony cichych świętych pokazali swoim życiem do jakiego celu 

warto zmierzać. Nie zawsze od początku, nie zawsze prostą drogą, ale 

znaleźli tę drogę i osiągnęli cel. W tej rubryce zapraszamy do przyjrzenia 

się ich zmaganiom. Na następnej stronie historia drugiej już postaci                                

wyniesionej na ołtarze, po sylwetce św. Alberta zamieszczonej w numerze 

41 z 12.12.2021 r.)                                  /Anna Bulder, Kazimierz Dusza/  

 

ParafiRzymskokatoli
cka 

św. Stanisława BM 
Sobików 15 

05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow 

@gmail.com 
www.sobikow.parafia. 

info.pl 
 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat 

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Piotr Ganc 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary 
Smuniewski 

 

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/


Bł. Bernardyna Maria Jabłońska 

Życie Bł. Bernardyny Jabłońskiej uświadamia nam, 

jak wielki wpływ może mieć człowiek na drugiego 

człowieka. Czasami jedno spotkanie z kimś może nadać 

naszemu życiu sens, nowy kierunek. Jednak to zawsze 

od naszej woli zależy, co i jak wybierzemy i jaką drogą 

pójdziemy.  

Maria Jabłońska urodziła się w 1878r. na polskiej ziemi i 

już w wieku 15 lat zostaje bez mamy. Po tej stracie Maria 

bardzo się zmieniła, z wesołej stała się wyciszona, zaczęła 

dużo się modlić, czytać żywoty Świętych oraz praktykowała umartwienia. Na 

pielgrzymce spotkała Brata Alberta Chmielowskiego. To spotkanie i rozmowy z 

Bratem pomogło jej podjąć decyzje. Pomimo sprzeciwu ojca i miejscowego 

proboszcza, który chciał, aby została katechetką, potajemnie opuściła rodzinny 

dom i wstąpiła do Zakonu Albertynek. Przyjęła imię Bernardyna. Posługiwała z 

wielkim oddaniem na rzez ubogich. Wkrótce została mianowana przełożoną 

przytuliska dla kobiet w Krakowie. Jednak już po 3 miesiącach, złożyła rezygnację, 

powracając do poprzedniej pracy. Zaczęła odczuwać wątpliwości, co do wyboru 

drogi swojego powołania zakonnego. Pojawiła się w niej chęć rezygnacji. Napisała 

o tym do brata Alberta. On zredagował dla niej heroiczny akt ofiarowania się Bogu, 

zwany „Aktem Doskonałej Miłości”, a w nim takie przyrzeczenie: „Oddaję Panu 

Jezusowi moją duszę, rozum, serce i wszystko, co mam”.  Siostra Bernardyna 

zdecydowała się podpisać akt i była mu wierna do końca życia.  

Przez 38 lat była przełożoną Zakonu Albertynek. Siłę do posługi czerpała z nocnej 

adoracji eucharystycznej. Razem z Bratem Albertem zakładała przytuliska dla 

chorych, biednych, tułaczy wojennych. W momencie jej wstąpienia, Zakon 

Albertynek liczył 41 sióstr w 6 domach, a w momencie jej śmierci 500 sióstr w 56 

domach. Jej dewiza to: „Dawać, wiecznie dawać”. W testamencie do sióstr 

napisała: „Czyńcie dobrze wszystkim”. Beatyfikacji Siostry Bernardyny dokonał 

Jan Paweł II 6 czerwca 1997r.                                              
                                                                                                /Opracowała Anna Bulder./ 

 

Papież do Polaków 

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca 

tego roku, dziękujmy Panu za otrzymane łaski i za każde dobro, jakiego pozwolił nam 

doświadczyć, mimo wszelkich trudności naszych czasów. Przez wstawiennictwo Maryi Świętej 

Bożej Rodzicielki i św. Józefa, Jej oblubieńca, módlmy się, aby przyszły rok był szczęśliwy dla 

nas i dla wszystkich ludzi, aby ustąpiła pandemia i byśmy mogli cieszyć się pokojem w naszych 

sercach, w naszych rodzinach, w społeczeństwach i na świecie. Boże błogosławieństwo niech 

wam zawsze towarzyszy!                                                                               Watykan 29.12.2021 r. 

http://cudaboze.pl/zycie-i-historia-blogoslawionej-bernardyny-jablonskiej/
http://cudaboze.pl/zycie-i-historia-blogoslawionej-bernardyny-jablonskiej/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katecheta


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10. 00 Nabożeństwo Eucharystyczna a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 
wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

modlitewna na styczeń: o pokój na świecie.                                                                                                                                 

Taca inwestycyjna przeznaczona jest na pokrycie 
kosztów renowacji ołtarza Świętej Rodziny w 

kościele.                                                                                                                                                                                

2. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas za 
przygotowanie i rozwiezienie ok. 30 paczek 
bożonarodzeniowych dla potrzebujących naszej 

parafii.                                                                               

3. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli). Porządek Nabożeństw niedzielny 

również z Mszą św. dla dzieci o godz. 13.15. 

Podczas wszystkich Mszy św. poświęcenie kredy i 

kadzidła. Taca zbierana w tę Uroczystość 

przeznaczona jest na misje.                                                                                

4.  W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. 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.                                                           
5. W piątek 7 stycznia o godz.  17.00 zapraszamy 

młodzież przygotowującą się do Bierzmowania z 

Grupy formacyjnej pani Marii Fiejki na spotkanie 

w salce parafialnej. 

6. Parafialny Zespół Synodalny zaprasza w sobotę 
8 stycznia, po Mszy św. wieczornej do salki 

parafialnej na pierwsze otwarte spotkanie 

dyskusyjne na temat budowania wspólnoty 
kościelnej i umiejętności słuchania Słowa Bożego.                                                                             

7. W przyszłą niedziele 9 stycznia Niedziela 
Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny obchód 

Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły 
w ciągu roku. Oprawę muzyczną Mszy św. o godz. 

10.00 przygotowuje zespół „Cendrowianki”. 

Zespół zaprasza do wspólnego śpiewania kolęd. O 
godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa.                        

8. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                   

-  w poniedziałek 3.01. - Karolina, Krzymów od 
godz. 9.30                                                                                                                                                                                    

- we wtorek 4.01. - Aleksandrów i Buczynów, 

Dębówka od godz. 9.30                                                                                                                                     
- w środę 5.01. -  Kozłów, Grabina i Staniszewice 

od godz. 9.30                                                                                                                                                  

- w piątek 7.01. - Ludwików, Lininek od 9.30,  
Sułkowice, ul. Cicha (Budy Sułkowskie), od godz. 

14.00,                                                                                                                               
- w sobotę 8.01. – Czachówek, ul. Główna od nr. 1 

do ul. Kościelnej, ul. Wąska,  Słoneczna, Sosnowa, 

Malinowa i Szkolna od godz. 9.30     
W następnym tygodniu: 

- w poniedziałek 10.01. – Czaplinek ul. Wspólna i 

Szkolna, ul. Spacerowa, Słoneczna, od godz. 9.30,                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- we wtorek  11.01. - Czaplinek, ul. Prosta, 

Grójecka, Leśna, ul. Graniczna, Sadowa i 

Ogrodowa od 9.30                                                                                                                                     

- w środę 12.01. – Parcela Sobikowska, Sobików 

od godz. 9.30 

- w czwartek 13.01. – Krzaki Czaplinkowskie, ul 
Główna, Brzozowa, Okrężna, Olszowa, 

od godz. 9.30  

- w piątek 14.01. -  Krzaki Czaplinkowskie, ul. 
Wrzosowa, od godz. 15.00 

- w sobotę 15.01. –  Czachówek, ul.  Główna od 

Kościelnej do końca, Kościelna, Pod Gwiazdami, 
Tęczowa, Księżycowa, ul. Brzozowa i Klonowa, 

Bronisławów, ul. Graniczna od godz. 9.30 

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej 
godzinie i odwiezienie go po kolędzie. Osoby, 

które nie mogą nas przyjąć w wyznaczonym 

terminie prosimy o zgłaszanie innego terminu do 
zakrystii lub kancelarii. Przypominamy nr tel. 

kom. na plebanię: 884062057. Ze względu na 

ograniczenia pandemiczne prosimy o 
informowanie sąsiadów o niemożności przyjęcia w 

tym roku księdza po kolędzie. Ofiary składane po 

kolędzie przeznaczone będą na renowację ołtarza 
Świętej Rodziny, którą rozpoczniemy po 

Wielkanocy.                                                                                                                   

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 
zakrystii do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. 
Jego cena uległa zmianie i obecnie wynosi 7.50 zł. 

Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik „Wieści Parafialne” 
 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
Wigilia Nowego Roku. Otrzymałam pozwolenie, żeby nie 
pójść spać, ale modlić się w kaplicy. Jedna z sióstr prosiła 
mnie, żebym za nią ofiarowała jedną godzinę adoracji. 
Odpowiedziałam, że dobrze. W czasie modlitwy Bóg mi dał 
poznać, jak bardzo miła Mu jest ta duszyczka. Drugą 
godzinę ofiarowałam za nawrócenie grzeszników, a 
szczególnie wynagradzałam Bogu za zniewagi w chwili 
obecnej; jak bardzo jest Bóg obrażany. Trzecią godzinę 
adoracji ofiarowałam w intencji swego ojca duchownego, 
modliłam się gorąco o światło dla niego w szczególnej 
sprawie. W końcu uderza godzina dwunasta, godzina 
ostatnia roku. Zakończyłam ją w imię Trójcy Świętej i także 
zaczęłam pierwszą godzinę Nowego Roku w imię Trójcy 
Świętej. Prosiłam każdą z Osób o błogosławieństwo i z 
wielką ufnością spojrzałam w Rok Nowy, który będzie na 
pewno nie skąpy w cierpienie.                                /Dz.355/ 



Intencje Mszalne 02.I 2022 – 09.I 2022 
 

 

 

Niedziela,  02.01.im. Abel, Makary, Izydor 

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże i potrzebne łaski dla 

Maćka i Ani oraz ich rodziny i rodzeństwa                                      

8.30 (Czachówek)  Dziękczynna za cały rok, z prośbą o 

błogosławieństwo dla całej rodziny                                                                         

10.00 + Władysława, Karoliny i Jana Gugałów 

12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Joanny Hańczuk z 

okazji 18 urodzin 

13.15 + Pawła i Zbigniewa Czupryńskich, Melanii i 

Mariana Lubańskich                                                                                                               
 

Środa, 05.01. im. Hanna, Edwarda, Emiliana, Szymon 

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 
 

Czwartek, 06.01.im. Kacper, Baltazar, Melchior 

8.30 (Czachówek)  + Anny Białas                                                                           

10.00 + Teresy Szczypińskiej w 2 rocz. sm., Zdzisława 

Szczypińskiego, Marianny, Jerzego i Andrzeja 

Michalskich, dziadków Michalskich i Dolińskich, Andrzeja 

Pacholskiego 

10.00 + Jadwigi Królak w 21 rocz. śm.                                                                                         

12.00 + Zofii Wlazło w 4 rocz. śm., Andrzeja Wlazło w 42 

rocz. śm., Edmunda Wlazło i zm. z rodz. Wlazło i 

Kasprzaków                                                                                   

13.15 + Grzegorza Zyś w 2 rocz. śm. 
 

Piątek, 07.01 im. Lucjan, Julian, Kryspin 

18.00 + Zofii Kozłowskiej w 30 dni po śmierci                                                                                                       

19.00 (Czachówek)  int. wolna  
 

Sobota, 08.01. Seweryn, Wawrzyniec, Mirosław 

17.30 + Hanny Karaszkiewicz w 30 dni po śmierci                                                                                                             

18.00 + Krystyny Golik w 12 rocz. śm., Zygmunta i Marka 

Golik, Cecylii i Jana Masnych                                                             
 

Niedziela, 09.01.im. Marcelina, Antoni, Piotr, Adrian 

8.30 (Czachówek)  + Franciszki (w 47 rocz. śm.), Jana 

(w 46 rocz. śm.) Zarębów i zm. z rodz. Zarębów, 

Dominowskich i Cioków                                                                      

10.00 + Teresy Szczepańskiej w 2 rocz. śm., Zdzisława 

Szczepańskiego, Anny i Józefa Dolińskich, Henryka 

Zielińskiego, Józefa i Feliksy Zielińskich                                                            

12.00 + Jerzego (w 4 rocz. śm.) Ryszarda, Antoniego i 

Natalii Sylwestrowiczów, Jana, Leokadii i Romana Rurka 

12.00 + Czesława Królaka w 34 rocz. śm. 

13.15 + Stanisława Pilackiego – int. od rodz. Frelków                                                                                            

13.15 + Anny Ogrodnik w 8 rocz. śm. 

 

                                   Intencje spisano: 31.12.2021 r.  

 

 

 

Tweet od Papieża 

Przyjmijmy Jezusa w maluczkich 
dnia dzisiejszego, ukochajmy Go 

w ostatnich, służmy Mu w 
ubogich. Oni są najbardziej 

podobni do Jezusa, który urodził się w 
ubóstwie. I to właśnie w nich pragnie być 

czczony./Franciszek/ 
                  

 

Refleksja na Drugą Niedzielę  

po Narodzeniu Pańskim 

U Boga "dać słowo" nie 
oznacza zwykłej deklaracji 
czy obietnicy. Kiedy Bóg daje 

nam swoje Słowo, to daje nam 
jednocześnie swoje Ciało, czyli swoje 
życie i swoją obecność. Bóg wie, że nie 
kolejnych obietnic nam potrzeba, bo ich 
słyszymy co dzień mnóstwo. Ile jeszcze 
musi upłynąć czasu, abyśmy przestali 
odrzucać nowe życie, które jest Miłością - 
życiem Boga samego? /Deon ks. Mieczysław 

Łusiak/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Bóg, który karmi nas tak obficie, 
na początku był Słowem, Światłością i 

Życiem. 
A gdy Słowo stało się ciałem i Jezus 

zamieszkał wśród nas, 
dla świata zaczął się liczyć inny, nowy czas 

i wszyscy otrzymujemy dziś łaski z Jego 

pełności, 
więc czujmy się dumni z korony boskiej 

godności. 
                                                     Kazimierz 

 
 

Za tydzień Chrzest Pański i Kalendarium 2021 

IV kw. 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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