
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 05 (341) rok IX 

                                 30.01.2022 r.       

                                      

                                Czwarta Niedziela Zwykła 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19  (Powołanie proroka) 

Psalm responsoryjny: Ps  71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17 (R.: por. 15)  (Będę 

wysławiał pomoc Twoją, Panie) 

Drugie czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13  (Hymn o miłości) 

Ewangelia: Łk 4, 21-30  (Jezus odrzucony w Nazarecie)  
 

WYJĄTKOWA OPRAWA MUZYCZNA MSZY ŚW. 

W niedzielę Chrztu Pańskiego w dniu 9 

stycznia skończył się liturgiczny obchód 

Bożego Narodzenia. Oprawę muzyczną Mszy 

św. tego dnia o godz. 10.00 przygotował zespół Stowarzyszenia 

„Cendrowianki”. W słowie wstępnym Pani Danuta zaprosiła 

wiernych do wspólnego śpiewania kolęd. Poniżej kilka zdjęć 

obrazujących podniosły 

nastrój  tego wydarzenia. 

Po Mszy Św. z  Panią      

Danutą Krupa 

przeprowadziłem 

interesujący wywiad.  

Składam gratulacje na 

Pani ręce wspaniałej 

obsługi chóralnej dzisiejszej Mszy Św. przez Stowarzyszenie 

„Cendrowianki”. Proszę powiedzieć kiedy powstał zespół, i skąd 

taka nazwa?                                                    /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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Zespół powstał w 2015 r i wziął 

nazwę od miejscowości w której 

mieszkają członkinie zespołu. 

Usłyszeliśmy kilka pięknych kolęd w 

wykonaniu solistek. Kto dba o stronę 

programową Stowarzyszenia?  

O stronę programową dbają: 

Monika Muszka – nauczyciel muzyki, Robert Kiljańczyk – maestro, i ja, Danuta Krupa 

opiekun zespołu 

Ile macie solistek i gdzie odbywacie próby 

chóru? 

Próby odbywają się w OSP Cendrowice. 

Solistkami zespołu są panie: Maria Fiejka, 

Grażyna Pieniążek i kilkunastoletnia Oliwia 

Choroś  

Uświetniacie swoim śpiewem nie tylko msze 

św. w naszym kościele, ale włączacie się 

czynnie w inne święta kościelne, chociażby 

obchody Bożego Ciała i gminne.  

Tak, bierzemy czynny udział w różnych uroczystościach gminnych, 

takich jak dożynki, festyny oraz w obchodach kościelnych. Jesteśmy 

zapraszani również na występy gmin ościennych. Byliśmy w m.in. 

w: Kozienicach, Osiecku, Konstancinie - 

Jeziornej, Prażmowie i w Piasecznie. 

Widzieliśmy Wasze występy też na festynach, 

dożynkach. Bierzecie czynny udział w 

eventach i wydarzeniach kulturalnych w 

powiecie. Proszę powiedzieć jakie jest wasze 

największe osiągnięcie?  

Zespół w swoim dorobku ma wiele wyróżnień, nagród i pucharów. Jednak 

największym osiągnięciem jest dla nas to, że każdy występ jest dla nas czymś 

szczególnym, ponieważ wnosimy trochę radości i uśmiechu w środowisku.  

Dziękuję za rozmowę i zapraszamy częściej z nowym repertuarem do kościoła i na 

gminne estrady .                                                               /Rozmawiał: Kazimierz Dusza/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś obchodzimy 69. Światowy Dzień 

Trędowatych. Prosimy o włączenie do 

modlitwy wezwania za chorych na trąd. 

 

2. W środę, 2 lutego Święto Ofiarowania 

Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). 

Porządek Mszy św.: w kościele w Sobikowie 

o godz. 10.00 i 18.00 i o godz. 19.00 w 

Czachówku. Na początku wszystkich Mszy 

św. błogosławieństwo gromnic. Prosimy o 

punktualne przyjście do kościoła. Nie święci 

się gromnic po Mszy św. Taca zbierana 

podczas Mszy św. przeznaczona jest na 

zakony klauzurowe.         
 

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I 

Sobota 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. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10 

zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę 

św. o Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do 

udziału w tych nabożeństwach. 

 

4. Ze względu na ferie szkolne w tym 

tygodniu nie odbywają się spotkania dla 

młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania z roku I. 

 

5. W tym tygodniu zakończyliśmy 

tegoroczną Kolędę. Odwiedziliśmy ok. 950 

rodzin. Dziękujemy im za serdeczne 

przyjęcie nas w swoich domach i ofiary 

zebrane na renowację obrazu MB. 

Różańcowej i ołtarza Świętej Rodziny. 

Osoby, które nie mogły nas przyjąć w 

wyznaczonym terminie prosimy o zgłaszanie 

innego terminu do zakrystii lub kancelarii. W 

tym tygodniu postaramy się odwiedzić 

wszystkich, którzy sobie tego życzą. 

Przypominam nr tel. kom. na plebanię: 

884 062 057. Jest on również podany na 

stronie internetowej parafii jak i w naszym 

tygodniku parafialnym. Mszę św. 

dziękczynną w intencji rodzin odwiedzonych 

w tym roku po kolędzie odprawimy dziś w 

Czachówku o godz. 8.30. 

 

6. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. 

Po Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 

Eucharystyczne a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 

na miesiąc luty: O ducha pojednania w 

rodzinach i między narodami. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na 

sfinansowanie renowacji obrazu MB 

Różańcowej.                                                                                                                               
 

7. Rozpoczął się okres rozliczeń 

podatkowych. Zachęcamy do przekazywania 

1% na rzecz naszego Parafialnego Zespołu 

Caritas. Aby tego dokonać należy wpisać na 

stronie 3 PIT 37 pod nr. 131 numer KRS 

Caritas AW – 0000225750, w nr. 133 PZC 

Sobików i koniecznie zakreślić nr 134 „ 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych”. Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom. 

 

8. 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. 
 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

O Jezu mój, będę Cię pocieszać 

za wszystkie niewdzięczności, 

bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść 

bezbożnych, świętokradztwa. O 

Jezu, pragnę płonąć jako ofiara 

czysta i wyniszczona przed tronem 

Twojego utajenia. Nieustannie Cię 

błagam za konającymi 

grzesznikami.                                                    

/Dz. 80/        



                Intencje Mszalne 30 I 2022 – 06 II 2022                              
 

 

 

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 

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

Zdzisława, Andrzeja i Jerzego Szóstkiewiczów                                                                      

13.15 + Władysława Tomaszewskiego w 2 rocz. śm. 
 

Środa, 02.02. im. Mirosława, Mirosław, Marcin, Filip 

10.00 + Ewy Piechockiej w 5 rocz. śm., Jana 

Piechockiego                                                                                      

18.00 + Wacława ( w 53 rocz. śm.), Genowefy, Marianny, 

Bogusława i Radosława Buraczyńskich i zm. z rodz. 

Cholewa i Kabalów 

19.00 (Czachówek) + Heleny Żurawskiej                                                                               
 

Piątek, 04.02 im. Weronika, Żanna, Andrzej, Abraham 

18.00 + Ryszarda Królaka w 30 dni po śmierci 

19.00 (Czachówek)  O bł. Boże dla Aleksandry                                        
 

Sobota, 05.02. Agata, Adelajda, Ada, Izydor, Albin 

7.10 Godzinki                                                                               

7.30  int. wolna                                                                                             

17.30  + Sławomira Marka  Kędzierskiego w 30 dni po 

18.00  + Michaliny i Stanisława Marszał, Henryki i Zofii 

Matysiak, Antoniego Matysiaka, Andrzeja Otulaka     
 

Niedziela, 06.02.im. Dorota, Tytus, Bogdan, Bohdan 

8.30 (Czachówek) + Sylwestra Rudzkiego                                     

8.30 (Czachówek) + Stefana Jachymskiego w 20 rocz. 

śm.                                                                                                                                        

10.00 + Krystyny (w 16 rocz. śm.) i Tadeusza (w 34 rocz. 

śm.) Tywonków 

10.00 + Haliny Jankowskiej w 4 rocz. śm., Edwarda i 

Jerzego Jankowskich, Sławomira Krzyczkowskiego 

12.00 + Jana Wrotka w 5 rocz. śm., Anny Wrotek i zm. z 

rodz. Wrotków i Zawadzkich                                                                                     

12.00 + Eugenii (w 22 rocz. śm.) i Jana Baranów 
 

               Podziękowanie 
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym 

parafianom za życzliwe przyjęcie nas, 

przychodzących z Bożym błogosławieństwem 

dla domów i rodzin w tradycyjnej Kolędzie. 

Chociaż trudny czas pandemii ogranicza 

wszystkich, to powiew Bożej łaski pozwalał 

nam powrócić do normalności. Bóg zapłać.                                            

.                                      Wdzięczni Duszpasterze 

 

Tweet od Papieża 
„Prośmy Pana o siłę, by wyłączyć 

telewizor i otworzyć Biblię; by 

zamknąć telefon komórkowy i 

otworzyć Ewangelię. To sprawi, że 

poczujemy, iż Pan jest blisko nas i 

doda nam odwagi na drodze życia.” /Franciszek/ 
  

13.15 + z rodz. Rączków 

13.15 + Jana, Przemysława i Marka Bagińskich i zm. z rodz. 

Czapskich i Chmielewskich 

                                                          Intencje spisano: 28.01.2022 r.             

 

Refleksja na Czwartą  Niedzielę 

Zwykłą 

Po „nieudanym wystąpieniu” w Nazarecie 
dokonuje się exodus Jezusa. Jezus jest 

zmuszony wyjść. Jezus, który przyszedł, niosąc w sobie 
cały ładunek uzdrawiającej mocy, zmuszony jest, wobec 

ślepoty, zazdrości i zawiści swoich współziomków, 
zawrócić i iść gdzie indziej. Zostaje wyrzucony z synagogi 

poza miasto. To wyrzucenie Jezusa z Nazaretu, choć 
paradoksalnie wydaje się klęską, przynosi ogromne 

owoce. Jezus idzie do Kafarnaum, gdzie okazuje swoją 
Boską moc. Wydaje się niemal, że wzrost niezrozumienia, 

zazdrości i nienawiści ze strony człowieka, pociąga ze 
strony Jezusa (Boga) wzrost zrozumienia, życzliwości, 
miłości.”                             /Deon ks. Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś spełniają się słowa Jezusa z Nazaretu 

choć słowa te są ostrzejsze od lancetu 

«Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie». 

I tak też niejeden mówi na obczyźnie 

by opuszczając kraj i rodzinę za mówienie 
prawdy, 

odejść w atmosferze pogardy. 

                                                     Kazimierz 
 

Za tydzień w „Wieściach” o  Św. Scholastyce        

i sprawozdanie finansowe PZ Caritasu  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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