
                               Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 04 340) rok IX  

                                 23.01.2022 r.       

                                      

                                        Trzecia Niedziela Zwykła 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10  (Czytanie Prawa Bożego) 

Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c)  (Słowa Twe, Panie, 

są duchem i życiem) 

Drugie czytanie: 1 Kor 12, 12-30  (Mistyczne Ciało Chrystusa) 

Ewangelia:  Łk 1, 1-4; 4, 14-21  (Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie) 

 

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA  

 

We wtorek 25 stycznia obchodzić będziemy Święto Nawrócenia Św. Pawła. 

Poniżej Jego biografia i historia dochodzenia do świętości. 

Apostoł Narodów - nie należał do grona dwunastu 

Apostołów, ani uczniów Jezusa, jednak tradycja 

chrześcijańska nadała św. Pawłowi taki tytuł.  

Św. Paweł to wcześniej Szaweł. Służył Sanhedrynowi (czyli 

najwyższej radzie żydowskiej), stał się głównym 

prześladowcą chrześcijan w Palestynie. Był przy 

kamienowaniu św. Szczepana. Swoją ok 10 letnią służbę wykonywał bardzo 

gorliwie, w Dziejach Apostolskich czytamy:  

„A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i 

wtrącał do więzienia”. (Dz 8; 3) oraz „Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał 

żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do 

synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn 

i kobiety (…)”(Dz 9;1-2)  Czy od razu „siał grozę”?  

Kim był, jaki był wcześniej? Przyszedł na świat w Tarsie (obecnie Tarsus w Turcji) 

w Cylicji, w bogatej rodzinie żydowskiej, posiadającej obywatelstwo rzymskie. 

Wychowywał się w środowisku żydowskim, ale też w kulturze greckiej. Mówił i pisał 

po grecku, znał aramejski oraz czytał po hebrajsku. Znał literaturę klasyczną i 

filozofię. Wykształcenie Szawła to świetna znajomość Biblii oraz umiejętność jej 

komentowania. Wszechstronne wykształcenie, nie pomogło niestety Szawłowi 

otworzyć się na nowe zjawiska zachodzące w Izraelu. Jednak jego wielki wkład w 

ewangelizację uczyniło z chrześcijaństwa wyznanie o zasięgu światowym i dlatego 

św. Paweł zasłużył sobie na miano drugiego po Jezusie założyciela 

chrześcijaństwa. Ze św. Piotrem, odbiera na równi cześć. /ciąg dalszy na str.2/ 
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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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Jak to możliwe? Czy Szaweł i św. Paweł to ten sam człowiek? 

Dzięki nadprzyrodzonej łasce widzenia Chrystusa 

pod Damaszkiem, Szaweł pyta się .”Co mam 

czynić Panie? (Dz 22,10). Ten gorliwy faryzeusz, 

który perfekcyjnie znał i wypełniał stare Prawo, po 

spotkaniu Pana, godzi się, że teraz nic nie wie i 

powinien od nowa zacząć swoje życie. W 2 Liście 

do Koryntian zapisał „Nie możemy niczego 

dokonać wbrew prawdzie”(2Kor 13,8). Życie 

Szawła składa się z dwóch części: „bez Chrystusa” 

i „w Chrystusie”. „W Chrystusie” żyje już tylko 

Paweł, nie ma już Szawła (wszystko zostawił dla 

Chrystusa, także imię). Prawdziwe i radykalne 

nawrócenie Św. Pawła dokonało się, kiedy 

zrozumiał, że wcześniej był niewolnikiem Prawa, a 

teraz może mówić do Boga Abba – Tatusiu! 

Dopiero teraz może napisać najpiękniejsze wersy o miłości w całej światowej literaturze. 

Pierwszy List do Koryntian, chce każda zakochana para słyszeć na swoim ślubie. Św. Paweł 

nawrócił się w połowie swojego życia. W tym czasie przeszedł tysiące kilometrów, był 

rozbitkiem, ofiarą napadów, był kamienowany i biczowany, był więziony i wyszydzany (przez 

Żydów, pogan, chrześcijan) wszystko to przetrzymał, byleby tylko głosić Słowo Boże. „Dla 

mnie żyć – to Chrystus, umrzeć – to zysk”(Flp 1,21) Z jaką mocą musiał ewangelizować, 

aby wpłynąć tak znacząco na historię i nadać na wieki kierunek chrześcijaństwu? Nauczanie 

św. Pawła pokrywało się z tym jak żył, dla potomnych zostawił wiele rad: „(…) gdy zawodnicy 

biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto 

tak biegnijcie, abyście ją otrzymali” (1Kor 9;24) „(…) głoś naukę, nastawaj w porę, nie w 

porę, (…) podnieś na duchu (…). Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku 

zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło 

ewangelisty, spełnij swe posługiwanie by zrozumieć !” (2Tm 4; 2-5). /Oprac. Anna Bulder/ 

A teraz zastanówmy się nad przemianą naszego serca, serc najbliższych. Znajomych, zatwardziałych 

w swojej bezbożności, czy zmiana jest możliwa we mnie, w innych? Jeżeli Pan Bóg potrafił dotrzeć 

do Szawła, może dojść i do nas. Nawet tak wykształcony jak Szaweł, porzucił swoją pychę i oddał 

się na służbę Bogu. I został świętym. Czy to nie najlepszy przykład, że i Ty możesz być święty. Na 

początku naszego cyklu gdy rozpoczynałem cykliczną interesującą rubrykę w gazetce nr 41 z 12 

grudnia ub. r. pod roboczym tytułem ”Święci nie od początku”, zapytałem w drodze zgłoszeń 

konkursowych jaki tytuł byłby najlepszy dla tej rubryki. Było kilka propozycji. Wybrałem jedną z nich 

„I Ty możesz zostać świętym” Dzisiaj gdy Pani Anna Bulder poświęciła swój czas kolejnemu 

nietuzinkowemu świętemu jakim jest  św. Paweł Apostoł Narodów, utwierdzam się w przekonaniu, że 

dla wielu z czytających prawdziwą radością było poznanie szczegółów życia osoby tak fascynującej 

i można powiedzieć mocarza wiary. I my możemy zostać świętymi – trzeba tylko chcieć. /KD/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Damaszek


Ogłoszenia duszpasterskie

1. 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”.   

2. O godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas IV w 

ramach przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.                                          

3. Dziś 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.                      

4. To Niedziela Słowa Bożego. 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. 

5. Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: 

świadkami nadziei" w środę 26 stycznia będzie 

obchodzony XXII Dzień Islamu w Kościele katolickim 
w Polsce. Dzień Islamu w Kościele katolickim w 

Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go 

decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień 
modlitw poświęcony islamowi. 

6. Parafialny Zespół Synodalny zaprasza w środę 28 

stycznia, po Mszy św. wieczornej tj. o godz. 18.45 do 
salki parafialnej na drugie otwarte spotkanie 

dyskusyjne na temat budowania wspólnoty kościoła.                  

7. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 29 stycznia - 

sobota (początek ferii szkolnych) na 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. Wyjazd autokaru sprzed kościoła o 

godz.12:00  Przy założeniu, że pojedzie 30 osób, koszt 

wyjazdu z kosztem biletu wyniesie 35 zł. Jednocześnie 
informujemy, że z uwagi na niewielkie 

zainteresowanie wyjazdem grupowym przedłuża się 
zgłoszenie do dnia 24 stycznia br. do p. Kazimierza 

Duszy, tel. 607 147 339. Osoby zapisane na wyjazd 

proszone są o pilny kontakt gdyż wyjazd autokarem 
może nie dojść do skutku. Zaliczka 20 zł wpłacana 

przy zapisie  (bezzwrotna w przypadku rezygnacji). 

Nadal aktualna jest  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 24.01. – Gabryelin ul. Kolejowa i 

Polna, Ławki ul. Polna, 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 - 61 
(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”. Jest również styczniowy numer 

miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

 

PAPIEŻ DO POLAKÓW 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. 
Wczoraj rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Zadaniem każdego 
ochrzczonego jest troska o to czego pragnął 
Jezus: aby wszyscy byli jedno. Zapraszam Was, 
abyście się modlili, by wszyscy chrześcijanie, 
odkrywając czułą miłość Bożą, miłowali się 
wzajemnie. Z serca Wam błogosławię!                         
Watykan 19.01.2022 r. 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Kiedy zostałam uspokojona i pouczona, jak 
postępować po tych drogach Bożych, duch mój 
rozradował się w Panu i zdawało mi się, że nie 
idę, ale biegnę. Zostały mi rozwiązane skrzydła 
do lotu i zaczęłam szybować w sam żar słońca i 
nie obniżę się, aż spocznę w Tym, w którym 
utonęła dusza moja na wieki. I poddałam się 
całkowicie wpływowi łaski; wielkie są zniżenia 
Boże do duszy mojej. Nie usuwam się ani 
wymawiam, ale tonę w Nim, jako jedynym skarbie 
swoim. Jedno jestem z Panem, niejako niknie 
przepaść między nami, Stwórca i stworzenie. 
Przez parę dni dusza moja była jakoby w 
ustawicznej ekstazie.                                 /Dz. 142/ 



Intencje Mszalne 23 I 2022 – 30 I 2022 
 

 

 

Niedziela, 23.01.im. Ildefons, Rajmund, Filip, Jan 

8.30 (Czachówek)  + Romana Rudzkiego 

8.30 (Czachówek)  + Wacława Kowalskiego                                                                                                                           

10.00 + Katarzyny i Ludwika Marczak, Wandy i 

Władysława 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   

 13.15 + dziadków Kopczyńskich, Skrzyńskich, Pęczków 

i Grzegrzółków, Marianny Koń, Heleny Jedynak        

13.15 + Danuty i Stanisława Madej, Mariana 

Krajewskiego 

Wtorek, 25.01 .im. Tatiana, Emanuela , Miłosz, Henryk 

17.30 + Hanny Marii Ura w 30 dni po śmierci 

18.00 + Haliny Kozłowskiej, Stefanii i Jana Łukasiewicz, 

Ireny i Mariana Orzoł 

Środa, 26.01. im. Paula, Tymoteusz, Tytus,  

17.30 + Leszka Adama Kwiatkowskiego w 30 dni po 

śmierci                                                                                          

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

- o szczęśliwy przebieg operacji dla Marzeny 

Sobota, 29.01. Ismena, Franciszek, Zdzisław, Gildas 

18.00  + Artura Grzesikiewicza w 19 rocz. śm., Elżbiety 

Królak, Józefa Gwara, Stanisława i Marianny 

Grzesikiewicz 

Niedziela, 30.01.im. Martyna, Adelajda, Maciej, Marcin 

8.30 (Czachówek)   

10.00 + Anny Słomskiej, Zbigniewa i Zofii Wlazeł                           

10.00 + Henryka Lewandowskiego w 1 rocz. śm.                              

12.00 + Stanisława Szymańskiego, Andrzeja i Marianny 

Chodas, Andrzeja i Marianny Szymańskich                                                                                             

12.00 + Tadeusza i Joanny Bednarskich i zm. z rodz. 

Bednarskich i Lewandowskich 
 

  Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad 

Sobikowem lśni, 

tyle przynieś 

Drogim Dziadkom 

jasnych i 

szczęśliwych dni.                                                                       
.                                                   

Redakcja „Wieści Parafialnych”                                                                                         

21-21 Styczeń 2022 r. 

 

 

Tweet od Papieża 

„Brak miłości jest przyczyną bycia 

nieszczęśliwym, ponieważ tylko 

miłość nasyca serce.”      /Franciszek/ 

  

13.15 + Jana Szóstkiewicza w 44 rocz. śm., Heleny, Zdzisława, 

Andrzeja i Jerzego Szóstkiewiczów                                                                      

13.15 + Władysława Tomaszewskiego w 2 rocz. śm. 

                                                           Intencje spisano: 21.01.2022 r.                  

 

Refleksja na Trzecią Niedzielę  

 Zwykłą  
Każdy z nas urodził się w miejscu, gdzie 
byli ludzie. Nie można urodzić się 

samemu bez obecności choćby jednej osoby. Tą 
osoba jest oczywiście przede wszystkim matka, która 
dała nam życie, ale są też i inni ludzie. Urodziliśmy się 
z ludzi, wśród ludzi i dla ludzi…Urodziliśmy się zatem 
z pewną misją wśród ludzi. Wielu z nas pomaga 
ubogim, więźniom, niewidomym, czy uciśnionym. 
Głosimy i dzielimy się łaską, którą zostaliśmy 
obdarowani przez Boga. Jezus przychodząc na świat 
dał nam wzór do naśladowania. Warto wczytać się i 
zobaczyć jak O n działał wśród swoich, abyśmy i my 
mogli świadczyć swoim życiem wśród tych, którzy są 
nam dani i zadani                     /Deon ks. Mariusz Han SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

«Dziś spełniły się słowa …», proroka 
Izajasza 

które ksiądz z Ewangelii wygłaszał. 
«Duch Pański spoczywa na Mnie, /.../ 

abym obwoływał rok łaski Pana», 

ale byśmy z nich skorzystali nasza wola 
musi być Bogu poddana. 

Tak kiedyś mówił Jezus w Nazarecie 
i tak musi być i w Polsce, i na świecie. 

 
                                                     Kazimierz 

 

Za tydzień o Stowarzyszeniu „Cendrowianki” 

wywiad i fotoreportaż z Koncertu kolęd. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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