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                                      Druga  Niedziela Zwykła 

 

                                                                        Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Iz 62, 1-5  (Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca) 

Psalm responsoryjny: Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3)  (Pośród 

narodów głoście chwałę Pana) 

Drugie czytanie: 1 Kor 12, 4-11  (Różne dary Ducha Świętego) 

Ewangelia J 2, 1-11  (Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej) 

 

KATECHUMENAT i DROGA NEOKATECHUMENALNA 

Tydzień temu obchodziliśmy Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela Chrztu 

Pańskiego, przypomniała nam nasz chrzest, w którym zostaliśmy włączeni 

we wspólnotę Kościoła. Kontynuując ten wątek dziś nieco więcej o 

katechumenacie.  

Nie rodzimy się chrześcijanami. Stajemy sią nimi przez przyjęcie 

sakramentu Chrztu św. Już u początków chrześcijaństwa było 

przygotowanie do przyjęcia chrztu, zwane z greckiego 

katechumenos, czyli nauczanie. Odbywało się to przez słuchanie 

Słowa Bożego, katechezy (czyli nauki), posty oraz różne praktyki, 

które miały prowadzić osobę nauczaną do przemiany życia i 

osobistego nawrócenia. Katechumeni (czyli nauczani) w trakcie 

katechumenatu (czyli czasu przed przyjęciem chrztu, co trwało czasami nawet kilka lat) 

mieli na koniec nauk wyrzec się szatana i opowiedzieć się za Chrystusem. W 1964 r. została 

zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández i 

Mario Pezzim Droga Neokatechumenalna. To katolicka wspólnota, mająca na celu odnowę 

życia religijnego parafii oraz powrócić do nauczania wczesnego chrześcijaństwa - 

katechumenatu. W 1990 r. Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II. Obecnie w 

Kościele katolickim na całym świecie istnieje ok. 40 tys. wspólnot Drogi 

Neokatechumenalnej. W Polsce jest ok. tysiąca wspólnot (trzecia, co do liczebności 

wspólnot w Europie). W ramach Drogi są proponuje się „Rodziny na misje”, liczba takich 

rodzin w 2021r. to ok. 1668. Małżeństwa udają się z dziećmi w różne miejsca na świecie i 

swoim życiem ewangelizują i uczą inne pary jak przekazywać wiarę dzieciom. Z takich 

rodzin pochodzą tysiące powołań do stanów duchownych. Wg danych z 2021 r., Droga 

Neokatechumenalna przyczyniła się do powstania 125 seminariów na 5 kontynentach. 

Powstałe seminaria przyjęły nazwę: Redemptoris Mater. W Polsce istnieją 2 Seminaria 

Misyjne Redemptoris Mater, w Warszawie oraz Łodzi”.  

Na następnej stronie więcej o założycielu Drogi Nekatechumenalnej Francisco Argüello 

Kiko..                                                                                                     /Oprac. Anna Bulder/  
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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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Nowy Rok – to czas zmian, postanowień, szukania nowych dróg (do kariery, do powołania itp.). Prawie 60 lat 
temu nową drogę zaczął i wytyczył dla tysięcy ludzi na świecie hiszpański malarz Francisco Argüello (w domu 
nazywany-Kiko). W 1964 r. zainicjował on nową formę wspólnoty w Kościele katolickim. Formację dla  dorosłych, 
o nazwie Droga Neokatechumenalna. Celem tej drogi jest odnowa życia parafialnego na wzór nauczania 
pierwotnego Kościoła. Obecnie liczba wszystkich uczestników tej wspólnoty na całym świecie przekracza 1 mln 
osób. 

Francisco-Kiko Argüello urodził się w 1939r. w zamożnej rodzinie, w której panowała zasada: wiara 
to wiara, a życie to życie. Od wczesnej młodości Kiko był daleko od Kościoła. Obracał się w 
towarzystwie, które mówiło: „Bóg nie istnieje, raj należy stworzyć na ziemi”. Ukończył malarstwo na 
Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie, poznał Pablo Picassa, fascynował się twórczością 
J.P.Sartre’a, zdaniem, którego życie to absurd, a drugi człowiek jest piekłem. Mały Kiko pamiętał 
okropności związane z II wojną światową i życiem powojennym. Później napisał: „Upewniłem się, że 
Bóg jednak nie może istnieć, że Go nie ma (…). Doszedłem do wniosku, że moim przeznaczeniem 
jest mężnie akceptować, że dzisiaj istnieję, ale jutro przestanę istnieć. W swojej książce „Kerygmat” 
napisał: „Byłem jakby martwy wewnętrznie”. Ten głęboki kryzys, odzwierciedlają obrazki, jakie 
malował na ścianach swojego mieszkania. Przypominają one bazgroły więźnia. Kiko coraz bardziej 
brnął w swoją beznadzieję i odrzucenie istnienia Boga. Postanowił, więc całe życie poświęcić temu, 
co najbardziej kochał – sztuce. W niedługim czasie spełniły się jego marzenia – zdobył sławę. 
Otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie w tym czasie mógł uzyskać artysta malarz – 
Nadzwyczajnej Nagrody Narodowej. „Zapraszano mnie do telewizji, było o mnie głośno w mediach, 
stałem się kimś sławnym. Powinienem był być kimś szczęśliwym, dumnym, a zamiast tego nie 
mogłem zrozumieć, dlaczego osiągnąłem tak wielki sukces i kompletnie nic on dla mnie nie znaczy? 
Zrozumiałem, że jeśli w ten sposób będę żył dalej, to popełnię samobójstwo”. Co się stało, że 
przeszedł od ateizmu do „szaleństwa” wiary? 

Kiko powoli zaczął wsłuchiwać się w cichy głos wybrzmiewający na dnie jego wnętrza, który mówił mu, że jednak 
istnieje coś więcej, że nie jest tylko strzępkiem materii. Kryzys egzystencjalny, który przeżywał młody malarz 
Francisco, (choć wtedy nie wierzył w istnienie Boga), doprowadził go do stawiania pytań i poszukiwań. Zetknął 
się z filozofią H.Bergsona, który twierdził, że intuicja jest o wiele silniejszym środkiem poznania prawdy niż 
rozum.  Kiko krzyczał i wołał do Boga – „Jeśli istniejesz…!?” Zaczął żarliwie się modlić i został wysłuchany. 
Doświadczył wtedy czegoś niespodziewanego. Napisał: „Coś w moim sercu mówiło mi, że Bóg istnieje i że mnie 
kocha. (…) Pamiętam, że wtedy płakałem. Byłem tak zdumiony, że płynęły mi z oczu strumienie łez. Dlaczego 
płakałem? Czułem się jak skazany na śmierć, który czeka na wykonanie wyroku i nagle mu mówią, że jest wolny. 
(…) Bóg istnieje – coś dawało mi tę pewność”.  

Postanowił poświęcić swoje życie Jezusowi oraz Kościołowi. Postanowił ewangelizować wśród cierpiących ludzi. 
Porzucił swoje dotychczasowe życie i przeniósł się do slumsów Madrytu, biorąc ze sobą jedynie Biblię oraz 
gitarę. Zaciekawił miejscowych Cyganów, którzy zaczęli domagać się, żeby mówił im o Bogu. Trudno było 
odmówić, skoro żądał tego m.in. szef miejscowego gangu. Francisco Argüello do dziś kontynuuje swoją misję 

nowej ewangelizacji. Nie został księdzem, ani zakonnikiem, nie jest też 
żonaty, jest tzn. celibatariuszem świeckim. Nie porzucił też swojego 
malarskiego talentu, ale cała jego twórczość od nawrócenia skupiła się 
wokół wychwalania Boga. Maluje obrazy, ikony (w Polsce można je 
zobaczyć w kaplicy seminarium na warszawskich Młocinach), 
zaprojektował kościół i komponuje utwory orkiestrowe. Głosi miłość 
Boga i mówi: „Muszę przyznać, że moje malarstwo nic nie znaczy w 
porównaniu z pozyskaniem Chrystusa. (…) nic nie jest warte jeśli 
człowiek nie ma w sobie pragnienia zjednoczenia z Chrystusem. Jeśli ty 
dziś odwracasz się od Chrystusa i wybierasz innych bożków, zostaniesz 
bez Chrystusa i stracisz wszystko”.  Na zdjęciu obok Jan Paweł II z Kiko 
Argüello i Carmen Hernández                           /Oprac. Anna Bulder/ 
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Ogłoszenia duszpasterskie

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

dzieci I – Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w 

Dobieszu i Cendrowicach.                                                

2. XXV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w 

Polsce pod hasłem Moje myśli nie są myślami 
waszymi (Iz 55,8) będzie obchodzony w 

poniedziałek, 17 stycznia br. 

3. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 

będziemy obchodzili w dniach 18 – 25 stycznia 

2022 roku pod hasłem Zobaczyliśmy Jego gwiazdę 

na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 
2,2).

4. W przyszłą niedzielę 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”.  O 
godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.   

5. W przyszłą niedzielę, 23 stycznia br., przypada 

9. rocznica śmierci Kardynała Józefa Glempa 
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa 

Polski. Prosimy o modlitwę szczególnie tego dnia 

w intencji śp. Księdza Kardynała Józefa Glempa. 

6. W 2022 roku Niedziela Słowa Bożego przypada 

23 stycznia. Papież Franciszek ustanowił 

Niedzielę Słowa Bożego, która ma się odbywać co 
roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego, na 

mocy Listu apostolskiego motu proprio „Aperuit 

illis” wydanego w 2019 roku. Zachęcamy naszych 
parafian do codziennego czytania i rozważania 

Słowa Bożego.                          

7. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 29 

stycznia - sobota (początek ferii szkolnych) o 
godz. 14.00 do kina Luna na pokaz specjalny 

(pokaz zamknięty) filmu "Nędzarz i madame" o 

św. Albercie Chmielowskim oraz spotkanie z 
reżyserem filmu Witoldem Ludwigiem. Przy 

założeniu, że pojedzie 30 osób, koszt wyjazdu z 
kosztem biletu wyniesie 35 zł. Prosimy o 

zgłaszanie do dnia 20 grudnia br. do p. Kazimierza 

Duszy, tel. 607 147 339. Zaliczka 20 zł wpłacana 
przy zapisie  (bezzwrotna w przypadku 

rezygnacji).  Jest też możliwość wyjazdu 

indywidualnego na własny koszt. Koszt biletu do 
kina 14,- zł.  

8. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                   
-  w poniedziałek 17.01. – Sierzchów, ul. 

Starowiejska i Rubinowa od godz. 11.30, ul. 

Słoneczna, Pogodna, Poranna i Sosnowa od godz. 
16.00                                                                                                                                                                                    

- we wtorek 18.01. - Sierzchów, ul. Mazowiecka 

od Ogrodowej, 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 godz. 
9.30,  ul. 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     

W następnym tygodniu:                                                                                                                        
- w poniedziałek 24.01. – Gabryelin ul. Kolejowa i 

Polna, Ławki ul. Polna Słoneczna, od godz. 16.00,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- we wtorek  25.01. - Cendrowice, ul. Krótka i 

Słoneczna od godz. 9.30, Krępa, ul. Długa od 

godz. 16.00                                                                                                                                              

- w środę 26.01. – Sierzchów, ul Akacjowa, 

Ługówka, Sierzchów, ul. Podleśna od godz. 15.00 

- w czwartek 27.01. – Bronisławów od godz. 9.30  
- w piątek 28.01. -  Czachówek, ul. Główna 1-63 

(strona nieparzysta), od godz. 15.00 

- w sobotę 29.01. –  Julianów 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 są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Do „Gościa 
Niedzielnego” dołączona jest kolejna płyta audio z 

Księgą Rodzaju i Wyjścia. Do odbioru jest 

również styczniowy numer miesięcznika 
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 
 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Jezu, uczyń serce moje podobne do 

swego, a raczej przemień je w swoje 

własne, abym umiała wyczuwać 

potrzeby innych serc, a szczególnie 

cierpiących i smutnych; niech 

promienie miłosierdzia odpoczną w 

sercu moim../Dz. 514 



Intencje Mszalne 16 I 2022 – 23 I 2022 
 

 

 

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 

 

Środa, 19.01. im. Henryk, Mariusz, Sebastian 

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

 

Sobota, 22.01. Anastazy, Wincenty, Wiktor, Dorian 

17.30 + Piotra Postka w 30 dni po śmierci 

18.00  + Adama Kopieniaka w 1 rocz. śm. 

 

Niedziela, 23.01.im. Ildefons, Rajmund, Filip 

8.30 (Czachówek)  + Romana Rudzkiego 

8.30 (Czachówek)  + Wacława Kowalskiego                                                                                                                           

10.00 + Katarzyny i Ludwika Marczak, Wandy i 

Władyslawa Marczak, Mariana, Krystyny i Barbary 

Sobieraj 

10.00 + Krystyny i Zygmunta Golik, Stanisławy i 

Władysława Urbańskich, Macieja Biczyka, Bolesława 

Kopyta, Marianny i Henryka Rechnio                                             

12.00 + Jana Urbanowicza w 3 rocz. śm. 

12.00  + Aleksandra, Stefanii, Witolda i Jerzego 

Stankiewiczów, Marcjanny, Michała, Stefana, Zofii i 

Zygmunta Górka                                                                                            

   

W piątek 14 stycznia 2022 r. 

na plebanii w Sobikowie 

odbyło się spotkanie 

delegatów Parafialnych Zespołów Synodalnych 

z dekanatu czerskiego. Reprezentowane były 

wszystkie parafia. Spotkaniu przewodniczył JE 

Ks. Bp Michał Janocha. Delegaci parafii 

przedstawili stan prac synodalnych w 

poszczególnych parafiach, trudności z jakimi 

się spotykają oraz pozytywne aspekty 

rozpoczętego dialogu we wspólnocie Kościoła.  

Dziękujemy pp. A. Salamon, E. Dzióbkowskiej i 

E. Drewicz za sprawne zorganizowanie tegoż 

spotkania. 

 

Tweet od Papieża 

„Magowie wracają «inną drogą» (Mt 2, 

12): prowokują nas do podjęcia 

nowych dróg. Kreatywność Ducha 

Świętego, zawsze czyni nowe rzeczy. 

/Franciszek/ 
  

13.15 + dziadków Kopczyńskich, Skrzyńskich, Pęczków i 

Grzegrzółków, Marianny Koń, Heleny Jedynak                              

13:15 + Danuty i Stanisława Madej, Mariana Krajewskiego 

Intencje spisano: 13.01.2022 r.  

                

 

Refleksja na Drugą Niedzielę  

 Zwykłą 

Pierwszym znakiem, który uczynił 
Jezus było przemienienie wody w 

wino ponieważ Jego misją jest przemienienie 
każdego z nas z grzesznika w świętego, czyli 
w dziecko Boże podobne do Ojca. Różnica 
między nami takimi, jakimi jesteśmy dziś, a 
takimi, jakimi będziemy po przemianie, jest 
taka sama jak między wodą i winem, czyli 
ogromna. Aby mogła dokonać się w naszym 
życiu owa przemiana, powinniśmy pójść za 
słowami Maryi: "Zróbcie wszystko, 
cokolwiek Jezus wam powie". Warto 
Jezusowi zaufać. /Deon ks. Mieczysłąw Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

I nas, tak jak małżonków i starostę weselnego 
porusza 

pierwszy w Kanie, z trzydziestu siedmiu cudów 
Jezusa. 

Zróbmy więc wszystko cokolwiek nam powiesz, 
bo ufamy, że to co dobre dla nas, tylko Ty wiesz. 
Dlatego napełnij stągwie naszych serc miłością, 
by przemienić je jak wodę w wino z radością. 

 
                                                     Kazimierz 

 

W następnych WP Święto Nawrócenia Św. Pawła  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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