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   II Niedziela Zwykła.  

 
 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie:   1 Sm 3, 3b-10. 19 (Powołanie Samuela) 

Psalm responsoryjny: Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a) 

( Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.) 

Drugie czytanie: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 (Wasze ciała są członkami Chrystusa) 

Ewangelia: J 1, 35-42 (Powołanie pierwszych uczniów) 

 

Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2018 Rokiem 
Świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i 
młodzieży oraz patronem Polski. Okazją do tego jest 
przypadająca w 2018 r. 450. rocznica jego śmierci oraz 100. 
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Księża biskupi 
chcą także koncentrować się na duszpasterstwie małżeństw i 

rodzin, osób żyjących w związkach niesakramentalnych, 
ochronie życia i pomocy humanitarnej. Rok 2018 będzie 
szczególnie poświęcony młodzieży, również poprzez 
przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, 
które będą w styczniu 2019 r. Można powiedzieć, że rok 2018 
będzie rokiem poświęconym młodzieży, ojczyźnie i 
rodzinom. /KAI/ 

ŚW. STANISŁAW KOSTKA  

Św. Stanisław Kostka, urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. Był 
synem Jana - kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech braci i 
dwie siostry. Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze 
rodzinnego domu, Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu 
rodziców i u miejscowego kapelana. oraz wychowywał pod opieką młodego nauczyciela 
Jana Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża 
z bratem Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał 
w konwikcie, tzn. w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów. W drugim  roku 
należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś trzeciego roku prześcignął nawet 
najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale bardziej jeszcze 
pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki. Wolny czas 
Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. 
Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. W grudniu 1565 r. 
w czasie pobytu w Wiedniu ciężko zachorował. Tam doznał cudu uzdrowienia przez 
Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem, które złożyła mu je na ręce. Wtedy usłyszał 
polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po długich i starannych 
przemyśleniach i przygotowaniach, podjął decyzję ucieczki z Wiednia. Jego droga była 
bardzo długa i wyczerpująca. Szczęśliwie, przy pomocy dobrych ludzi, dotarł do Rzymu, 
do klasztoru ojców jezuitów. Tam spotkał dobrego zakonnika, który na próbę przyjął Św. 
Stanisława do życia wspólnoty zakonnej.  

W październiku 1567 roku z wielką radością złożył śluby zakonne, był bardzo 
szczęśliwy. Na miesiąc przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opuszcza 
go przeczucie o bliskiej śmierci. W dniu św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. w rocznicę 
swej ucieczki z Wiednia, zachorował i po raz drugi ujawnił swe przeczucie bliskiej 
śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. Stan jego 
zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął Komunię św. i Sakrament 
Chorych. Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. Odchodził z tego świata z całą 
świadomością. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku dnia 15 sierpnia 1568 r. 
Został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża Klemensa X i kanonizowany przez 
papieża Benedykta XIII w 1726 roku. Relikwie świętego spoczywają w kościele św. 
Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. /KD/ 
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Kancelaria 
parafialna: 

Poniedziałek, środa, piątek    
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

W wtorek i czwartek 
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 17.30 
*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
http://www.sobikow.parafia/


Wywiad z fundatorem  
 Z Panem  Jerzym Mizerskim - fundatorem 

mozaiki Św. Rity rozmawia Kazimierz Dusza 

 

Kazimierz Dusza: Parafia zawdzięcza Panu piękną 

mozaikę św. Rity. Co sprawiło, że ufundował Pan 

to dzieło? 

Jerzy Mizerski - Nosiłem się z zamiarem 

ufundowania witrażu. Podjęcie decyzji trwało zbyt 

długo i jak już zapadła decyzja, to program witraży 

został już wyczerpany. Natomiast nie 

zrezygnowałem z zamiaru podjęcia tego dzieła 

jako podziękowania Bogu za pokierowanie moimi 

drogami w życiu,  zwłaszcza w ostatnich latach. 

Wtedy to zrezygnowałem z leczenia operacyjnego 

i podjąłem leczenie produktami naturalnymi co 

dało pozytywny skutek. Jestem pewny, że Bóg 

chciał abym jeszcze coś dobrego zrobił dla ludzi i 

parafii.   

 

K.D. -  Czy rodzina wiedziała o Pana pomyśle i 
akceptowała to zamierzenie. 
J.M. – Oczywiście, rozmawiałem o tym z żoną, 
która pomysł popierała od samego początku. 
 
 K.D.  - Ale dlaczego Św. Rita?                           

 J.M.  -  To przypadek, ponieważ temat witraży 

został zrealizowany to szukaliśmy nowego 

projektu i pewnego dnia w czasie trwania mszy 

świętej zauważyłem, że są niezabudowane w 

transepcie nisze. W związku tym udałem się do 

proboszcza aby zgłosić projekt ufundowania 

obrazów w tych niszach. Jedną z propozycji jaka 

padła z mojej strony, to pomysł ufundowania 

malowanego obrazu Św. Rity – świętej od spraw 

trudnych i po ludzku nie możliwych. Na to ks. 

prałat odpowiedział, że  jego zamysłem jest aby w 

tych miejscach powstały mozaiki. I tak zaczął się 

realizować w tempie ekspresowym wymarzony 

przez ks. prałata projekt  wykonania w Sobikowie 

czterech mozaik w tym Św. RIty i trzech dalszych 

przedstawionych w nr  41 Wieści Parafialnych w 

ub. r. Tym razem zdążyliśmy z podjęciem realizacji 

zadania na którym nam zależało, aby ufundować 

trwały obraz mozaiki ceramicznej Św. Rity  

zrealizowany przez artystę plastyka Mirosława 

Grzelaka z Łodzi.    

 

K.D. – Czy rozmawiał Pan z twórcą mozaiki p. 

Mirosławem Grzelakiem i czy miał Pan jakieś 

sugestie.  

J.M. – Nie, nie rozmawiałem, zdałem się 

całkowicie na  inwencję i doświadczenie artysty. 

 

K.D. -  Kim dla państwa jest Św. Rita?             

 J.M. - Święta Rita jest dla mnie i żony Janiny 

jedną z najbardziej uznawanych na świecie, a 

mianowicie miała szczególne nabożeństwo do 

Bożej Męki, prosiła gorąco Jezusa, by dał jej 

zakosztować cierpienia Męki Chrystusa,  chociaż z 

jednego ciernia, który ranił Jego Przenajświętszą 

głowę. Modlitwa była tak gorąca, że spodobała się 

Bogu i została wysłuchana. Już w czasie modlitwy 

poczuła nagle w głowie silne ukłucie. Na tym 

miejscu wytworzyła się bolesna rana, która 

zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, aż 

do śmierci. 

 

K.D. - Od kiedy modlicie się do Św. Rity?         

J.M. -  Do Św. Rity modlimy się od 4 lat, jak 

poznaliśmy wyjątkową biografię Świętej. A 

szczególnie fakt, że jej ciało do dnia dzisiejszego 

zostało nienaruszone i nie pochowane w ziemi. 

Ponadto atrybutem jaki towarzyszy Św. Ricie jest 

róża , którą otrzymała ostatniej zimy swego życia. 

Ta róża jest dla św. Rity znakiem Bożej miłości, 

miłosierdzia i przebaczenia. Święta Rita jest 

patronką spraw trudnych i beznadziejnych, 

których wśród ludzi w naszych czasach nie 

brakuje, a zatem i powodów do żarliwej modlitwy 

do Świętej.         

 

K.D. -  Co zawdzięczacie Św. Ricie?                    
J.M. - Bardzo ważne i trudne pytanie, na które  od 
razu nie znajduję odpowiedzi. Jedno jest pewne, 
że Kościół nadając Jej ten niebywały wyróżnik - od 
spraw trudnych - wyróżnił św. Ritę wśród tysięcy 
świętych. Nam pozostaje tylko wierzyć i z 
wyjątkową gorliwością zanosić żarliwe modlitwy 
za pośrednictwem Św. Rity i prosić o 
wstawiennictwo do Jezusa Ukrzyżowanego 
naszego Boga, a z pewnością zostaną wysłuchane.  
 
K.D. - I na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy to 
ostatnie Pana zdanie dot. upiększenia naszego 
kościoła?                    
J.M. – W momencie podejmowania decyzji nie 
mieliśmy dalszych motywacji w tym względzie. 
Życie jednak zaskakuje każdego dnia, a i święci od 
spraw trudnych nie próżnują i pomagają tak 
często, tylko człowiek przytłumiony codziennymi 
sprawami tego nie zauważa.  
 
To dyplomatyczna i tajemnicza odpowiedź. 
Dziękuję za rozmowę i podzielenie się swoim 
świadectwem głębokiej wiary w opiekę św. Rity



 Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Ze względu na ferie szkolne  dziś nie będzie 
spotkania formacyjnego dla dzieci I Komunijnych i 

ich rodziców oraz o godz. 18:00 – Mszy Św.  i 

spotkania dla Kandydatów do Bierzmowania rok I i 
II.                                                                                                        

2. Dziś obchodzimy 104. Światowy Dzień Migranta i 
Uchodźcy. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka w tym 

roku dzień ten będzie poświęcony tematowi: 

Przyjmować, chronić, promować i integrować 
imigrantów i uchodźców. 

3. W roku bieżącym Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan trwa od czwartku, 18 stycznia do 

czwartku, 25 stycznia. Będzie obchodzony pod 
hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą… 

 (Wj 15, 6). 

4. W środę, 17 stycznia br. w Kościele katolickim w 

Polsce będzie obchodzony XXI Dzień Judaizmu pod 

hasłem: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! (Iz 57, 19). 
Tego dnia w bazylice archikatedralnej Świętego Jana 

Chrzciciela w Warszawie, o godz. 17.00 będzie miała 

miejsce Liturgia Słowa pod przewodnictwem 
Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. 

 5. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 
odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                   

- w poniedziałek  15.01.  - Cendrowice, ul Szkolna, 
Leśna, Brzozowa, Polna, Sosnowa, od godz. 14.00, 

- we wtorek 16.01. - Sobików, od 9.30.                                                                                                                                 
–  w środę 17.01.   -  Parcela Sobikowska, od godz. 

9.30                                                                                                                                                  

– w czwartek 18.01. - Dębówka, od godz. 9.30                                                                                                                          
- w piątek 19.01. - Helenów, od godz. 9.30,                                                                                             

- w sobotę 20.01. -  Czachówek, ul. Kościelna, Pod 

Gwiazdami, Tęczowa, Księżycowa, od godz. 9. 30                                                                                                                        
W przyszłym tygodniu:                                                                                                              

- w poniedziałek  22.01 – Gabryelin, ul. Kolejowa od 

godz. 16.00, Julianów, ul. Julianowska  od godz. 
14.00                                                                                                                                         

- we wtorek 23.01. – Julianów ul. Graniczna, Ławki 

ul. Polna od 16.00, Julianów, ul. Sosnowa, 
Chabrowa, Różana, Dębowa od godz.9.30                                                                                                                

–  w środę 24.01  - Ługówka, Sierzchów ul. Podleśna 

od 16.00,  Grabina i Staniszewice od godz. 9.30                                                                                                                                                    
- w czwartek 25.01.  - Bronisławów, ul Kalinowa, 

Calineczki, Szczęśliwa, ul. Miła, Poranna, Wspólna, 

Jaśminowa, Szarotki  od godz. 9.30                                                                                                

- w piątek 26.01 – Czaplin, od godz. 9.30                                                                                                                                                      

- w sobotę 27.01 – Sierzchów, ul. Brzozowa, 

Ogrodowa od nru 63, Mazowiecka od 1 do 

Ogrodowej, Czachówek, ul. Brzozowa i 

Klonowa od godz. 14.00 
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. Przypominam nr tel. kom. na plebanię: 

884062057. Ofiary zbierane podczas kolędy w tym 

roku przeznaczone będą na spłatę kredytów 
zaciągniętych na remont plebanii i kaplicy w 

Czachówku.                                                          

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”.  Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny. 
 

Papież Franciszek wspomniał o orszakach 

Trzech Króli i pozdrowił Polaków 

  
Ojciec Święty podczas spotkania z 
wiernymi w uroczystość Objawienia 
Pańskiego w Watykanie, pozdrowił 
uczestników orszaków Trzech Króli w 
Polsce. W rozważaniach przestrzegał 
wierzących przed postawami egoizmu, 
obojętności i strachu. 
„Pragnę wspomnieć o orszakach 
Trzech Króli, które odbywają się w 
wielu miastach Polski z dużym 
udziałem rodzin i stowarzyszeń”  

                                                                                

Z Dzienniczka Św. S. Faustyny 
 

Ludzie nie umieją dostrzec duszy, oni 
widzą tylko ciało i według tego ciała sądzą, 
lecz jak daleko niebo od ziemi, tak daleko 
myśli Boże od myśli naszych – sama 
doświadczyłam, że dosyć często dzieje się 

tak, że /Dz. 1445/…wiele zarzutów muszę 
znieść, jak wiele ironicznych uśmiechów z 
równowagą muszę przyjąć. O, sama bym 
tego nie przeżyła, ale z Tobą wszystko 
mogę, Mistrzu mój. O, jak boleśnie rani 
uśmiech ironiczny wtenczas, kiedy mówi 
się z wielką szczerością. /Dz.662/   
 



Intencje Mszalne 14 I -21 I 2018 
 

Niedziela, 14.01  

8.30 (Czachówek) o Boże błogosł. dla rodz. 

Antosiewiczów i Królików 

8.30  (Czachówek) O Boże błogosł. dla Klaudii z okazji 

17 rocz. ur. 

10.00 + Krystyny (w 2 rocz. śm.) i Antoniego 

Pieniążków                                                                              

12.00 + Romana Chajęckiego w 27 rocz. śm., Marianny 

Królak w 7 rocz. śm.                                                 
13.15 + Heleny i Mieczysława Konopków,                         

Kazimierza i Waldemara Konopków                                                                             

 

Sobota,20.01.  

17.00 + Anny Henryki Zwolińskiej w 30 dni po śmierci 

17.30 + Karoliny Płaczek w 30 dni po śmierci          

18.00 + Antoniego Kulka w 21 rocz. śmierci                     

 

Niedziela, 21.01  

8.30 (Czachówek) + Romana Rudzkiego 

8.30 (Czachówek) + Wacława Kowalskiego 

10.00 + Witolda Winiarka w 13 rocz. śmierci i 85 rocz. 

ur.                                                                                        

12.00 + Teresy Karaszkiewicz w 2 rocz. śmierci                    

13.15 + Marka Olczaka w 5 rocz. śmierci                                                                                                                  

                                         Intencje spisano 14.12.2017 

Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd  na 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ u oo. 

Pallotynów w Ołtarzewie w dniu 24 luty 2018 - 

zapisy od 4 lutego w zakrystii i u p. Bogumiły Dusza 

(kom. 664 743 764).  

Kochane Babcie i Kochani 
Dziadkowie. 

 

Z okazji zbliżającego się Waszego Święta 
składamy Wam już dziś najserdeczniejsze 
życzenia, pogody ducha, zdrowia, uśmiechu na 
co dzień, radości i pociechy z wnucząt.  
Dziękujemy Wam za przekazywanie wiary, za 
to że poświęcacie czas i siły swoim wnuczkom. 
Za Waszą mądrość, doświadczenie, za dobre 
rady i pomoc zawsze kiedy tego potrzebujemy. 
Niech dobry Bóg  obdarzy Was 
błogosławieństwem na długie lata życia. 
Życzy Parafialny Zespół  Caritas  

 

 

Tweet od Papieża 

Chrzest oznacza także oświecenie, bo 

wiara oświeca serce, pozwala zobaczyć 

rzeczy w innym świetle.  

                                               /Franciszek/ 
  

                                                  

 

Przypomnienie Papieża 

Franciszka 

W ub. niedzielę w święto Chrztu 
Pańskiego, które zakończyło okres 
Bożego Narodzenia Papież Franciszek w 

rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na 
placu św. Piotra w Watykanie, wskazał, że "święto chrztu 
Jezusa zaprasza każdego chrześcijanina do pamięci o 
swoim chrzcie"  i .zapytał: 
” Czy wiecie, w którym dniu zostaliście ochrzczeni? Niech 
każdy o tym pomyśli. A jeśli nie znacie daty lub ją 
zapomnieliście, to po powrocie do domu, zapytacie matkę, 
babcię, wujka, ciocię, dziadka, ojca chrzestnego, matkę 
chrzestną: jaka to była data? I tę datę zawsze musimy 
pamiętać, bo jest to data świąteczna, data naszego 
pierwotnego uświęcenia, jest to data, w której Ojciec dał 
nam Ducha Świętego, który pobudza nas, byśmy szli, to 
data wielkiego przebaczenia. Nie zapomnijcie: jaka jest 
data mojego chrztu?  /KAI/. 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Jan był pierwszy który odkrył Mesjasza, 

później Andrzeja i Piotra Jan zaprasza. 
Cieszą się uczniowie i mówią Nauczycielu, 
są pierwszymi, choć później dołączyło wielu, 
a Jezus znając dobrze ich charaktery i oddanie, 
powiedział ty będziesz Kefas czyli Piotr na powitanie. 
 
                                              Kazimierz 

 

W następnym numerze WP - Komandosi Pana Boga 

i odpowiedź na pytanie: czy bycie ministrantem to 

trudna sprawa?  

 

Pani Janinie  Sylwestrowicz wyrazy 

głębokiego współczucia z powodu nagłej 

śmierci męża składa Koło Przyjaciół Radia 

Maryja   

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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