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                                 13.02.2022 r.       

                                      

                        Szósta Niedziela Zwykła 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Jr 17, 5-8  (Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu) 

Psalm responsoryjny: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)  (Szczęśliwy człowiek, 

który ufa Panu) 

Drugie czytanie: 1 Kor 15, 12. 16-20  (Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą 

naszej wiary) 

Ewangelia::  Łk 6, 17.20-26  (Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom) 

O DOBRODZIEJSTWACH BOŻYCH 
 

Dziś w I czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza słyszymy: 

„Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu”. Ufać to również 

dziękować za wszystko co otrzymaliśmy od Boga, co Bóg przeznaczył 

dla nas. Przeczytajmy jak dziękował Tomasz á Kempis niemiecki 

zakonnik (1380-1471). Kanonik regularny, teolog i mistyk. 

Przypuszczalny autor „O naśladowaniu Chrystusa” – jednego z 

największych dzieł ascezy chrześcijańskiej z którego pochodzi 

poniższy artykuł. Czy my potrafimy dziękować za otrzymane dary i 

talenty, mimo że inni otrzymali wg nas więcej. A może dostaliśmy na 

miarę naszych potrzeb i możliwości? I aż tyle ! 

 

1. Panie otwórz moje serce na Twoje prawo i naucz mnie postępować 
wedle Twoich nakazów. Daj mi łaskę zrozumienia Twojej woli, niech 
ze czcią i uwagą rozważam Twoje dobrodziejstwa, wszystkie razem i 
każde z osobna, abym spróbował Ci godnie za nie dziękować. Tak, 
wiem o tym i wyznaję, że nawet w najmniejszym stopniu nie potrafię 
Ci podziękować za Twe łaski tak, jak powinienem. Jestem na mniejszą 
miarę niż wszystkie okazane mi łaski, a kiedy rozmyślam o Twojej 
wspaniałomyślności, dusza moja wobec tego ogromu truchleje. 

2. Wszystko, co tylko mamy i w duszy, i w ciele, wszystko, co na zewnątrz, 
i wszystko, co w nas, wszystko, co posiadamy z rzeczy naturalnych i 
nadprzyrodzonych – to Twoje dobrodziejstwa, które wskazują na 
Ciebie, bo od Ciebie najświętszego i najlepszego wszystko 
otrzymujemy.   

                                                                                                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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Chociaż jeden dostaje więcej, drugi mniej, to przecież Twoje to jest wszystko i bez Ciebie 
nikt nie miałby najmniejszej rzeczy. Ten, kto otrzymał więcej, nie może się chlubić tym jako 
swoją zasługą ani wynosić się nad innych, ani pogardzać mniejszymi, bo ten tylko jest 
większy i lepszy, kto mniej sobie przypisuje, kto pokorniej, z większym oddaniem składa Ci 
dzięki. A kto uważa się za najgorszego i najlichszego ze wszystkich, ten prędzej otrzyma 
większe rzeczy.  

3. Kto zaś mniej otrzymał, nie powinien się smucić i czuć się pokrzywdzonym ani zazdrościć 
bardziej obdarowanemu, ale tym usilniej zwrócić się do Ciebie, wychwalać Twoją dobroć, 
że tak hojnie, darmo i według swojej woli, nie przez wzgląd na osoby, rozdzielasz swoje 
dary. Wszystko pochodzi od Ciebie i dlatego we wszystkim bądź pochwalony. Ty wiesz, co 
masz dać komu; a dlaczego ten ma mniej, a tamten więcej, nie nasza to sprawa, ale tylko 
Twoja, bo Ty znasz ludzkie zasługi. 

4. Dlatego, Boże, uważam za dobrodziejstwo mieć niewiele tego, co mogłoby na zewnątrz i 
według ludzi uchodzić za godne 
sławy i chwały; tak więc kto dostrzega 
swoją nędzę i nicość, nie tylko nie 
powinien martwić się z tego powodu ani 
smucić, ani upadać na duchu, ale 
raczej czerpać z tego pociechę i 
radość, bo Ty, Bóg, wybrałeś sobie 
za przyjaciół i towarzyszy biednych, 
pokornych i wzgardzonych przez 
świat. Świadkami są apostołowie, 
których ustanowiłeś 
książętami nad całą ziemią. A 
przecież chodzili po świecie bez skargi, 
tak pokorni i prości, pozbawieni 
zawiści i chytrości, że nawet 
cieszyli się, iż mogą cierpieć 
zniewagi dla Twojego imienia, i 
pochylali się najczulej nad tym, 
czym świat się brzydzi. 

5. Ten, kto Ciebie miłuje i widzi Twoje dobrodziejstwa, z niczego nie powinien się tak cieszyć, 
jak z tego, że spełnia się w nim Twoja wola, a on poddaje się odwiecznemu Twemu 
postanowieniu; z tego powinien czerpać taką radość i otuchę, żeby pragnąć być 
najmniejszym, tak samo jak ktoś inny życzyłby sobie być największym. I tak samo pełen 
pokoju i zadowolenia na miejscu ostatnim, jak i na pierwszym, tak samo chętnie przyjmujący 
wzgardę i poniżenie, przejście przez życie bez sławy i wielkiego imienia, jak ktoś inny 
pragnie być czczony i wychwalany. Bo Twoja wola i umiłowanie Twojej chwały powinny być 
dla niego najważniejsze, dawać mu więcej radości i zadowolenia niż wszystkie dary, jakie 
otrzymał czy mógłby otrzymać. 
                                                                                                                                                                     
/Opracował K. Dusza wg. artykułu Rafała  na podstawie dzieła „O naśladowaniu Chrystusa”; Tomasza 
á Kempis – Cz. III; rozdział XXII/ 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie formacyjne dla dzieci I – 

Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w 

Czaplinku i Czachówku. O godz. 18.00 

Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów 

do Bierzmowania.                                                              

2. W tym tygodniu odbędą się spotkania 

dla młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania z roku II.  Ks. 

Piotr zaprasza młodzież w piątek 18 

lutego - grupa I o godz. 17.00, grupa 

druga o 19.00                                                                                                  

3. We wtorek 15 lutego odbędzie się 

mierzenie dzieci do strojów I-

Komunijnych. Firma „Impresja” zaprasza 

chłopców na godz. 18.00 zaś dziewczynki 

na 18.20. Podczas zdejmowania miary 

firma przyjmuje przedpłaty w wysokości 

50,- zł od chłopców i 70,- zł od 

dziewczynek.                                                                                                                                                                               

4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 

godz. 13.15 spotkanie formacyjne dla 

dzieci I – Komunijnych i ich rodziców ze 

szkoły w Dobieszu i Cendrowicach.                                                                        

5. 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.                                                                                           

6. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Dziś do „Gościa 

Niedzielnego” dołączona jest kolejna 

płyta Audio z Pismem Świętym. Jest 

również lutowy numer miesięcznika 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Polaków. Zachęcam Was do 
ofiarowania Waszych modlitw za 
wstawiennictwem św. Józefa, 
wypraszając, by chorzy odzyskali 
zdrowie, zagubieni doznali 
nawrócenia i pokoju, a wszyscy 
wierni w godzinę przejścia do Domu 
Ojca otrzymali łaskę dobrej śmierci. 
Z serca Wam błogosławię! 
Watykan,09.02.2022 r 

Do użytku wewnętrznego 

W następnych WP o Św. Walentym 
 

Słowniczek liturgiczny – Asysta 
Kiedy kapłan był jeszcze uważany za jedyną 

osobę sprawującą liturgię, pozostałych 

posługujących nazywano jego asystentami. W 

rzeczywistości każdy z nich spełnia posługę 

sobie właściwą, nie są oni więc pomocnikami 

kapłana. Określenie to może się zatem odnosić 

jeszcze tylko do dwóch diakonów, którzy 

regularnie towarzyszą biskupowi w uroczystej 

celebracji. Termin ten jest wręcz masowo 

stosowany wśród lektorów (mimo formalnej 

niepoprawności), na określenie osób posługujących 

na danej Mszy. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Bądź błogosławiony, o Boże, za 

wszystko, co mi zsyłasz. Bez woli 

Twojej nic się nie dzieje pod 

słońcem, nie mogę przeniknąć 

tajemnic Twoich względem mnie, 

ale przykładam usta do podanego 

mi kielicha.                             /Dz. 1208/



Intencje Mszalne 13.II 2022 – 20.II 2022 
 

 

 

Niedziela, 13..02.im. Katarzyna, Grzegorz, Stefan, 

Jordan 

8.30 (Czachówek) + Ewy Jasik                                                         

8.30 (Czachówek) + Leona Winiarka w 7 rocz. śm., 

Heleny i Edwarda Winiarek, Władysława i Marceliny 

Stanowskich, Ewy Sajko w 2 rocz. śm.                                                                                 

10.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 7)                                         

10.00 + Henryka Stańczyka w 30 rocz. śm.                                       

12.00 + Marka Kur w 11 r. śm., Jana i Jerzego Kur 

12.00 + Marka Bernaciaka w 2 rocz. śm.                                                                                               

13.15 + Jadwigi Gugała w 1 rocz. śm., Stanisława 

Gugały, Zofii i Stanislawa Kozickich, Natalii i Kacpra 

Gugałów                                                                                        

13.15 + Krzysztofa Grzesikiewicza w 23 rocz. śm., Marty 

i Juliana Orlików                                                                                            

18:00 + Elżbiety Maciak 

Poniedziałek 14.02 im. Nina,Dagmara,Zenon, Walenty 

17.30 O szczęśliwy przebieg operacji dla Anity 

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 8)                                              

Wtorek, 15.02 .im. Agata,Jowita, Faustyna, Klaudiusz 

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 9) 

Środa, 16.02. im. Danuta, Julianna, Jeremiasz, Daniel 

17.30 + Czesławy Hulanickiej (greg. 10)                                                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian 

Czwartek 17.02.im. Donata, Zbigniew, Łukasz, Izydor 

7.30  + Czesławy Hulanickiej (greg. 11) 

Piątek, 18.02 im.Konstancja,Gertruda,Szymon, Albert 

17.00 + Henryka Szóstkiewicza w 2 rocz. śm., Henryki 

Matysiak i zm. dziadków Szóstkiewiczów i Matysiaków                                                                                                       

17.30 + Józefa Plichty w 30 dni po śmierci                                              

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 12) 

Sobota, 19.02. Łucja, Konrad, Arnold, Henryk 

17.00 + Teresy Lewandowskiej w 4 rocz. śm., Jerzego 

Lewandowskiego                                                                                            

17.30 + Czesławy Hulanickiej (greg. 13)                                              

18.00  O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i dar 

upragnionego rodzicielstwa dla Anity i Przemysława z 

racji urodzin 

Niedziela, 20.02.im. Ludmiła, Julia, Zenobia, Leon,  

8.30 (Czachówek)  + Katarzyny, Jana i Józefy Królaków 

8.30 (Czachówek)  + Romana Szymańskiego                                                        

10.00 + Heleny (w 27 rocz. śm.) i Jerzego Andziaków, 

Cecylii i Józefa Chmielewskich 

10.00 + Marianny i Władysława (w 5 rocz. śm.) 

Nowaków, Zbigniewa Włodarczyka w 5 rocz. śm., 

Stanisława Gugały                                                                              

12.00 + Jakuba Tyborowskiego (ur.) i Zygmunta Strzeżka 

w 2 rocz. śm.,                                                                                   

12.00 + Ryszarda Królaka - int. od rodz. Rotuskich                                                                                                  

 

Tweet od Papieża 

„Kryzys wiary w naszym życiu i w 

naszych społeczeństwach ma związek z 

zanikiem pragnienia Boga, z uśpieniem 

ducha, z przywyknięciem do zadowalania 

się życiem z dnia na dzień, bez zadawania sobie 

pytania, czego Bóg od nas chce. Zapomnieliśmy o 

wznoszeniu spojrzenia ku Niebu..”                             

/Franciszek/ 
  

13.15  + Czesławy Hulanickiej (greg. 14)                                                                                                       

13.15 + Barbary i Stanisława Prelewicz i zm. z rodz. Czarneckich                                                                                                                         
 

                                                         Intencje spisano: 11.02.2022 r.    
 

Refleksja na Szóstą Niedzielę  Zwykłą 
Dlaczego, według słów Jezusa, lepiej 
jest być ubogim, głodnym, płaczącym i 
znienawidzonym, niż bogatym, sytym, 
śmiejącym się i chwalonym? Dlatego, że 

mając wiele na tym świecie, mimo woli 
rezygnujemy z wieczności. Po prostu zapuszczamy 
korzenie tu, na tym świecie. A to jest najgorsza 
rzecz, jaka może nam się przytrafić. Nie o to więc 
chodzi, że im gorzej tym lepiej, ale o to, że 
trudności, przeciwności i niepowodzenia na tym 
świecie dużo częściej przyczyniają się do naszego 
otwarcia się na życie wieczne niż to, co łatwe i 
przyjemne. Innymi słowy: nie bójmy się trudności! 
One wychowują nas do życia w Niebie, a to jest 
celem życia na tym świecie. /Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jak ważne Jezusa musiały być to słowa. 
Tam byli wszyscy apostołowie,  

których Bóg powołał, 
tłum uczniów, lud z Judei i z Jerozolimy, 

z okolic Tyru i Sydonu - które dziś słyszymy. 
A mowa o czterech błogosławieństwach 

i o tych którym mówi «Biada wam» - niejako o 
ich przeciwieństwach. 

Pomyśl - czy jesteś błogosławiony i co ci czynić 
wypada 

by nie przywarło do ciebie  
na zawsze - „Biada” 

                                                     Kazimierz  
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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