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                             Święto Chrztu Pańskiego 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Iz 40, 1-5. 9-11  (Przygotujcie drogę dla Pana) 

Psalm responsoryjny:  Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30 (R.: por. 1a)  

(Chwal i błogosław, duszo moja, Pana) 

Drugie czytanie: Tt 2, 11-14; 3, 4-7  (Chrystus zbawił nas przez obmycie 

odradzające i odnawiające w Duchu Świętym) 

Ewangelia:  Łk 3, 15-16.21-22  (Chrzest Jezusa) 

CHRZEST PAŃSKI 

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (święta Trzech Króli) przypada 
święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. 
W Polsce jednak jest dawny zwyczaj przedłużania tego czasu do święta 
Ofiarowania Pańskiego obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można 
zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy. Dekretem Świętej Kongregacji 
Obrzędów z 23 marca 1955 r. ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej 
oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa Chrystusa. Posoborowa reforma 
kalendarza liturgicznego w 1969 r. określiła ten dzień jako święto Chrztu 
Pańskiego i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.  

Od uroczystego aktu chrztu, Chrystus 
rozpoczął swoją misję nauczycielską. Jezus 
miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od 
tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał 
występować publicznie przed ludem i 
nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat 
rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej. 
W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w 
historii świata pojawienie się w 
postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg 
Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci 
ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim 
w postaci gołębicy (epifania trynitarna). 

Święto Chrztu Pańskiego z jednej 
strony objawia nam Jezusa jako 
umiłowanego Syna Bożego, posłanego 
przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony 
kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem 
doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. 
Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się 
umiłowanym dzieckiem Bożym.   /Oprac. na podst. brewiarz.pl - Kazimierz Dusza/ 
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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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Dzisiaj kończymy Kalendarium 2021, jakże bogate w wydarzenia, mające miejsce w 2021 roku w naszej parafii 

w Sobikowie. Czytając je, doceńmy pracę ks. proboszcza, ks. wikariusza i współpracujących z kapłanami 

naszych przedstawicieli w Radzie Parafialnej, Parafialnym Zespole Caritas, Kółkach Żywego Różańca, Kole 

Przyjaciół Radia Maryja, Służby Ołtarza i rzeszy zaangażowanych parafian, bez których wiele z tych faktów nie 

doszłoby do skutku. Ja ze swej strony dziękuję wszystkim, którzy pomagają mi w redagowaniu gazetki 

parafialnej i ubogacają jej treść nowymi pomysłami. Zapraszam do dalszej owocnej współpracy, nowych 

parafian. /Kazimierz Dusza – „Wieści Parafialne”/ 

 

Październik – Listopad - Grudzień 

- 01.10. Rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych w Sobikowie i w kaplicy w Czachówku  

- 10,10 Obchodzono XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się” . Tego dnia prowadzono zbiórkę do puszek dla 

uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin  

- od 10.10 Rozprowadzana jest nowa książeczka "Przyjdź Królestwo Twoje", ks. Michała Dłutowskiego. Jednym z autorów 

rozważań Różańcowych i Drogi Krzyżowej. jest nasz parafianin pan Kazimierz Dusza  

-10.10 W Rzymie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, którego 
temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Fazę diecezjalną Synodu w Archidiecezji 
Warszawskiej rozpoczęła Msza Święta, odprawiona 17.10 w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem Kard. 
Kazimierza Nycza Arcybiskupa Warszawskiego z udziałem przedstawicieli duchownych i świeckich z każdej parafii,   
- 24.10 Obchody 94 Światowego Dnia Misyjnego zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, 

- 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszyła na cmentarz 

procesja żałobna.  

- 10,11 Zebranie Rady Parafialnej w czasie którego powołano zespół synodalny w naszej parafii w ramach fazy diecezjalnej 

XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 

 - 13.11 W ramach Pielgrzymkowej Sztafety Młodych do Archikatedry Warszawskiej.. o godz. 10.00 młodzież naszego 

dekanatu uczestniczyła we Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.   

- 14.11  Obchodziliśmy XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, poświęcony sytuacji chrześcijan w Libanie. 

- 21.11 Na apel kard. Kazimierza Nycza przeprowadzono zbiórkę do puszek na finansowanie dzieł pomocowych w czasie 

kryzysu migracyjnego. 

- 28.11  Rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski realizowany pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. W Adwencie Msze św. 

roratne odprawiane w Sobikowie i w każdy piątek w Czachówku. Przy bocznym ołtarzu ustawiono Drzewko Adwentowe, na 

którym zawieszone są zapotrzebowania ubogich rodzin na święta. Parafialny Zespół Caritas zwrócił się z prośbą do 

właścicieli sklepów i firm o wsparcie tegorocznej akcji ”Mikołaj” dla dzieci. Rozprowadza też świece na stół wigilijny w ramach 

ogólnopolskiej Akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

28.11. Parafialny Zespół Caritas zorganizował zbiórkę produktów w sklepach i w kościele oraz kaplicy w Czachówku dla 

potrzebujących pomocy, 

- 01.12 Uruchomienie ogrzewania gazowego w kościele parafialnym w Sobikowie. 

- 05.12 Parafialny Zespół Caritas po mszach św. zorganizował spotkanie dzieci ze św. Mikołajem, który obdzielał upominkami 

wszystkie pociechy. 

- 08.12. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. była możliwość podjęcia się "Duchowej adopcji dziecka 

poczętego" 

- 08.12. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Po Mszach św. przeprowadzana była zbiórka do 

puszek jako wyraz naszego materialnego wsparcia tego Kościoła.  

- 11 – 14 grudnia odbywały się Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje prowadził O. Sylwester Kopyt, paulin  

- 12.12 Rozpoczął działalność Parafialny Zespół Synodalny. Po Mszy św. zostały rozdane ankiety pozwalające na ocenę stanu 

naszej wspólnoty parafialnej. 

- 12.12 W „Wieściach Parafialnych” zainaugurowano nowy cykl artykułów autorstwa p. Anny Bulder.  Rubrykę pod roboczym 

tytułem „Nie od początku święci” rozpoczął św. Albert Adam Chmielowski.  

- 24.12. Wigilia. Pasterka została odprawiona w Czachówku o godz. 22.00, i w Sobikowie tradycyjnie o 24.00. Taca zbierana 
na Pasterce przeznaczona była na wsparcie Domu Samotnej Matki w Chyliczkach 

- 27 12.Rozpoczęła się tegoroczna kolęda.  
- 31,12, Zakończenie Roku Kalendarzowego 2021, nabożeństwem dziękczynnym o godz. 17:30 w kościele parafialnym w 

Sobikowie.. /Oprac. K.D./ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś 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. Dziś o 

godz. 13.15 Msza św. i spotkanie dla rodziców i 

dzieci przygotowujących się do I Komunii św. ze 

szkoły w Czachówku i Czaplinku zaś o godz. 

18.00 Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów 

do Bierzmowania.                                                                                                

2. W czwartek 13 stycznia o godz.  18.00 

zapraszamy młodzież przygotowującą się do 

Bierzmowania z Grupy formacyjnej pani 

Agnieszki Salamon na spotkanie w salce 

parafialnej zaś w piątek 14 stycznia młodzież 

roku II z grup ks. Piotra – o godz. 17.00 grupa I, 

o 19.00 grupa II.                                                                 

3. W przyszłą niedziele 16 stycznia o godz. 

13.15 Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. ze 

szkoły w Dobieszu i Cendrowic.                                                                       

4. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                                                                   

- 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                                        

W następnym tygodniu:-  w poniedziałek 17.01. 

– Sierzchów, ul. Starowiejska i Rubinowa od 

godz. 10.00, ul. Słoneczna, Pogodna, Poranna i 

Sosnowa od godz. 16.00                                                                                                                                                                                    

- we wtorek 18.01. - Sierzchów, ul. Mazowiecka 

od Ogrodowe od godz. 9.30, ul. Brzozowa, 

Ogrodowa, Mazowiecka do Ogrodowej od godz. 

16.00                                                                                                                                     

- w środę 19.01. -  Czarny Las przed torami od 

godz. 9.30, bloki kolejowe od 15.00                                                                                                                                                  

- w czwartek 20.01. – Czarny Las za torami od 

godz. 9.30                                                                                                                            

- w piątek 21.01. – Cendrowice ul. Długa od 

9.30,  Szkolna, Leśna, Brzozowa, Polna i 

Sosnowa, od godz. 15.00,                                                                                                                               

- w sobotę 22.01. – Dobiesz, ul. Wolska i 

Szkolna, Helenów (ul. Ogrodowa od ul. 

Mazowieckiej), Krępa ul. Dojazdowa 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.                                                                                                                   

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Oba tygodniki 

kosztują obecnie 8,- zł. W zakrystii do odbioru 

jest miesięcznik „Różaniec”. Jego cena uległa 

zmianie i wynosi 7.50 zł. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści 

Parafialne” 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

  

Łączność z duszami otrzymałyśmy 

na chrzcie świętym. Śmierć 

zacieśnia miłość. Powinnam być 

zawsze pomocą dla innych. Jeżeli 

będę dobrą zakonnicą, to będę 

pożyteczna nie tylko Zakonowi, ale i 

całej Ojczyźnie../Dz. 391/ 



Intencje Mszalne 09 I 2022 – 16 I 2022 
 

 

 

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  
10.00 + Genowefy Niewiadomskiej (im.)                                                                                                 
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.  
18.00 Int. wolna                                                                                   

 

Środa, 12.01. im. Greta, Benedykt, Arkadiusz,  

17.30 + Zdzisława Tadeusza Dańkowskiego w 30 dni 

po śmierci                                                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

+ Andrzeja Krawczyka w 1 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Bogumiłów i Krawczyków 

 

Sobota, 15.01. Paweł, Domosław, Arnold 

17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Janiny i Artura 

Królak z okazji 35 rocz. ślubu 

18.00  + Czesława Jarosińskiego i zm. z rodz. 

Włodarczyków 

.  

Niedziela, 16.01.im. Marceli, Włodzimierz, 

8.30 (Czachówek)  + Mariusza Glinki                                            

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

Tadeusza z okazji 1 urodzin                                                                        

10.00 + Krystyny Pieniążek w 6 rocz. śm. 

10.00 + Witolda Winiarka w 17 rocz. śm.                                                   

12.00 + Marianny Królak i Romana Chajęckiego 

12.00 + Haliny Kaczkowskiej                                                                                              

13.15 + Marka Pilackiego w 2 rocz. śm., Adasia 

Pilackiego 

13.15 + Jana Stańczyka i zm. z rodz. Stańczyków i 

Sawickich 

 

                                    Intencje spisano: 31.12.2021 r.    

 

Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

 

 

Tweet od Papieża 

„Zanim cokolwiek uczyniliśmy, 

nasze życie było naznaczone 

miłosierdziem, które na nas 

spoczęło. Stało się to w dniu 

naszego chrztu””     /Franciszek/ 
  

                

 

Refleksja na Święto Chrztu 

Pańskiego 

Dzisiejsza niedziela kończy w 
Kościele okres Bożego 

Narodzenia. Rozpoczynamy tak zwany 
„czas zwykły”. W ten zwykły czas 
wprowadza nas tajemnica chrztu Jezusa. 
W życiu ludzkim, również religijnym, ważna 
jest inicjacja i rytuały. Taki charakter miał 
chrzest Jana. Wprowadzał do wspólnoty 
tych, którzy oczekiwali bliskiego przyjścia 
Mesjasza. Chrzest poprzedzało wyznanie 
grzechów. Następnie zanurzano się w 
wodzie, pozostawiając w jej nurtach 
grzechy. Człowiek obmyty wodą łączył się z 
boskim źródłem życia.       /Deon ks. Stanisław Biel 

SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Gdy lud masowo do chrztu przystępował, 
Jezus też chrzest przyjął i świętował, 

a Duch Święty zstąpił na Niego 
i Bóg uznał boskość Syna umiłowanego 
mówiąc - «w Tobie mam upodobanie». 

Dziękujemy, że potwierdziłeś kto jest 
Bogiem Panie. 

                                                     Kazimierz 
 

Za tydzień w WP Droga Neokatechumenalna i 

jej założyciel Francisco Argüello Kiko  

 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

