
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 08 (344) rok IX  
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                        Siódma Niedziela Zwykła 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23  (Dawid oszczędza Saula) 

Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)  (Pan jest 

łaskawy, pełen miłosierdzia) 

Drugie czytanie: 1 Kor 15, 45-49  (Chrystus nowy Adam) 

Ewangelia:  Łk 6, 27-38  (Przykazanie miłości nieprzyjaciół) 

ŚW. WALENTY PATRON „WALENTYNEK” 

Chociaż w ubiegłym tygodniu w dniu 14 lutego Kościół 

Katolicki obchodził święto Św. Cyryla, mnicha, i Metodego 

biskupa – patronów Europy, to w tym dniu od pewnego czasu 

nie tylko w Polsce panuje prawdziwe szaleństwo 

Walentynkowe. Z uwagi na niewielkie nasze możliwości 

podyktowane objętością tygodnika, przybliżmy dzisiaj sylwetkę  

św. biskupa.  

Wszyscy o tym mówią, młodzi dwoją 

się i troją, jak zaskoczyć drugą 

połówkę, w szkołach jest okazja 

do imprez, sklepy obchodził  

ręce na większy utarg, ale czy wiemy 

właściwie skąd bierze korzenie ta 

zabawa? W ostatnich latach 

poprawność polityczna, nakazuje 

w imię dziwnej tolerancji nie mówić 

o chrześcijaństwie, świętych lub kierowaniem się w życiu cnotami. 

Szukając źródła tej świeckiej zabawy, możemy dojść w swoich 

poszukiwaniach do św. Walentego - męczennika, żyjącego ok. 150 

– 269 roku. O świętym mamy dzisiaj skąpe wiadomości, choć 

kiedyś należała do najbardziej znanych i czczonych w zachodnim 

Kościele łacińskim. Pod datą 14 lutego św. Walenty w 

Martyrologium Romanum (to księga liturgiczna Kościoła 

rzymskiego związana z kultem świętych) jest wspominany dwa 

razy. Oznacza to, że mogą to być dwie różne osoby lub są to dwa 
różne wspomnienia o jednej osobie.                /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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Rzymski kapłan Walenty ścięty w czasie prześladowań za cesarza Klaudiusza II 

oraz Walenty jako biskup Terni pod Rzymem, który po długich mękach został 

sprowadzony do Rzymu i tam stracony. Święty jest często przedstawiany w stroju 

kapłana, czasami w stroju biskupa.                                                           Tradycja 

historyczna przytacza fakt, że św. Walenty udzielał sakramentu małżeństwa 

legionistom, co było w owym czasie zakazane. Dlaczego? Był to rozkaz cezara, 

który chciał, aby legioniści szli na wojnę, walczyli, byli na dalekich placówkach i 

nie chcieli wracać do domu.  Święty został zapamiętany też, że uzdrowił chłopca z 

padaczki, dlatego jest patronem osób umysłowo chorych, epileptyków, opętanych. 

Mogą go wzywać osoby znerwicowane, ale też zakochane, gdyż stan zakochania 

jest często stanem mocnego zawirowania, kiedy emocje kierują rozumem. 

Starożytni Grecy nazywali miłość „szaleństwem zesłanym przez bogów”. Takie 

rozumienie miłości może tłumaczyć, dlaczego św. Walenty jest patronem chorych 

z problemami umysłu oraz zakochanych. Zwyczaj Walentynek, który do nas 

przyszedł, kiedy zakochani obdarowują się upominkami i liścikami 

zapoczątkowano w USA i w Anglii. W więzieniu tuż przed ścięciem św. Walenty 

napisał liścik z podpisem: Od Twojego Walentego”, stąd można przypuszczać, że 

od tego faktu przyjął się zwyczaj pisania krótkich liścików – walentynek.  Biskup 

ten już w 1496 r. został ogłoszony patronem zakochanych przez papieża 
Aleksandra VI. 

Czy święto Walentynek o korzeniach chrześcijańskich jest dobre? Każda okazja 

wyrażania miłości jest dobra i pożądana, byleby miłość na prezentach i listach się 

nie skończyła!  

Szkoda tylko, że wspomnienie św. Walentego dnia 14 lutego wyparło pamięć 

dwóch wielkich świętych wspominanych już wyżej także tego dnia: św. Cyryla i 

św. Metodego. To wielcy i bardzo zasłużeni patroni Europy. Dlatego o nich w 
naszej gazetce w następnym tygodniu.                                    /Oprac. Anna Bulder/  

 

Poniżej modlitwa pochodząca ze strony internetowej miejscowości  

Saint-Valentin we Francji. 

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają…Ty, który z narażeniem życia 

urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, 

Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości -zwyciężyłeś wszystkie siły 

obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć i 

podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, 

abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas 

miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy 

Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego 

piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków.  Amen. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie formacyjne dla dzieci I – 

Komunijnych i ich rodziców ze szkoły 

w Dobieszu i Cendrowicach.                                     

2. 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.                  

3. 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.                                                                                           

4. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Jest również lutowy numer 

miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

 

Słowniczek liturgiczny                                      

   Adoracja 

Pełne czci i uwielbienia uniżenie się przed       

Bogiem, wewnętrzne uznanie Jego   

nieskończonej wyższości. Od czasów 

średniowiecza w szczególny sposób również   

przed Panem obecnym w Eucharystii – jako  

cicha adoracja, ale także publicznie podczas  

całodziennego wystawienia, w 

czterdziestogodzinnym nabożeństwie, 

praktykowanym zwłaszcza na początku 

Wielkiego Postu. Liturgia Wielkiego Piątku 

zaprasza natomiast do adoracji krzyża. Wierni 

podchodzą do krzyża i przez przyklęknięcie 

składają hołd wywyższonemu na krzyżu 

Chrystusowi jako zwycięzcy. Kościół 

Prawosławny praktykuje natomiast gest 

położenia na ikonie krzyża czoła. W ten 

sposób wierni powierzają Jezusowi wszystkie 

swoje troski i cierpienia. 

Aspersja 

Pokropienie zgromadzonych wiernych wodą 

święconą na początku Mszy niedzielnej zamiast 

aktu pokuty. Po pozdrowieniu kapłan błogosławi 

na pamiątkę chrztu wodę i przy śpiewie „Pokrop 

mnie hizopem, a stanę się czysty” (w okresie 

Wielkanocy: „Widziałem wodę”) lub jakiejś 

innej stosownej pieśni kropi nią lud; zakończenie 

stanowi prośba o odpuszczenie grzechów.  

Amen 

Dosłownie: niech się tak stanie. Aklamacja ludu 

w odpowiedzi na słowa uwielbienia 

wypowiedziane przez prowadzącego modlitwę. 

W liturgii mszalnej zasadnicze znaczenie ma 

Amen wypowiadane na zakończenie modlitwy 

eucharystycznej (tradycja rzymska zaleca w tym 

wypadku odśpiewanie trzy razy) i przed 

przyjęciem komunii św. Jeżeli uwzględnimy 

kolejność gestów: ukazanie Chleba, słowa 

kapłana i odpowiedź wiernego – w tym 

przypadku Amen staje się wyznaniem wiary. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga, ponad 

to nie ma nic większego ani w niebie, ani na 

ziemi. Największa wielkość to jest - miłować 

Boga, prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej, 

prawdziwa mądrość jest - miłować Boga. 

Wszystko, co jest wielkie i piękne - w Bogu jest; 

poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. O 

mędrcy świata i umysły wielkie - poznajcie, że 

prawdziwa wielkość jest w miłowaniu Boga.                                           

/Dz. 990/ 



Intencje Mszalne 20 II 2022 – 27 II 2022 
 

 

 

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

Lubomir 

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       

13.15  + Czesławy Hulanickiej (greg. 14)                                                                                                       

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

Czarneckich                                                                                                                         

Poniedziałek 21.02 im. Eleonora, Kiejstut, Robert 

17.30 O szczęśliwy przebieg operacji dla Anity 

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 15)                                              

Wtorek, 22.02 .im. Marta, Małgorzata, Honorata 

17.30 + Mieczysława i Jana Zawadzkich, Jana i Anny 

Wrotek, Ryszarda i Jerzego Sylwestrowicz i zm. z tych 

rodzin                                                                                              

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 16)                                             

Środa, 23.02. im. Izabela, Roma, Damian, Seweryn 

17.30 + Czesławy Hulanickiej (greg. 17)                                                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian 

- w int. Dusz Czyśćcowych                                                                

Czwartek 24.02.im. Jaśmina, Maciej, Bogusz, Józef,  

7.30  + Czesławy Hulanickiej (greg. 18) 

Piątek, 25.02 im., Antonina,  Wiktor, Cezary,  

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 19) 

Sobota, 26.02.Mira, Mirosław, Aleksander, Dionizy 

17.00 + Piotra Biczyka (ur.)                                                             

17.30 + Czesławy Hulanickiej (greg. 20)                                              

18.00  + Hanny Jeleń w 17 rocz. śm.                                                                

Niedziela, 27.02.im.Anna, Hanna, Anastazja, Gabriel, 

Wiktor, Bazyli 

8.30 (Czachówek) + Ryszarda Książka                                       

8.30 (Czachówek) + Jana Kowalskiego                                               

10.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 21)                                         

10.00 + Tadeusza Wiśniewskiego – int. od Katarzyny i 

Ryszarda                                                                                             

12.00 + Stefana Pieniążka 

12.00 + Joanny Koseckiej w 4 rocz. śm., Bolesława i 

Marianny Tomasik, Stanisława i Heleny Kruszyna 

CHRZEST: Kamil Dominik Wilczyński                                                 

13.15 + Józefa i Jadwigi Fudeckich i zm. z rodz. 

Klimków, Nowaków i Fudeckich, Stanisława Helińskiego 

13.15 + Dariusza Czapskiego w 30 rocz. śm.                                                                                                

Intencje spisano: 11.02.2022 r.   

 

 

Tweet od Papieża 

„Błagajmy nadal Boga pokoju, 

aby napięcia i groźby wojny 

zostały przezwyciężone 

poprzez poważny dialog. Nie 

zapominajmy, że wojna jest 

szaleństwem!”                             /Franciszek/ 
  

                 

 

Refleksja na Siódmą Niedzielę Zwykłą 
 

Jezus uczy nas, że miłość nieprzyjaciół i 
pomoc im to nie jest łatwa rzecz. Trzeba 

bowiem przełamywać w sobie naturalny odruch 
serca, który podpowiada nam zamknięcie się w sobie 

i nie kontaktowanie z tym, który jest nam wrogiem. 
Jezus ukazał nam, że On sam wybaczał nawet 

wtedy, gdy wisiał na krzyżu, gdzie za chwilę miał 
umrzeć z powodu nienawiści ludzi. Nie było w Nim 

nienawiści, bo wiedział, że ci, którzy zgotowali mu ten 
los, byli nieświadomi do końca zła swojego 

postępowania. Nienawiść bowiem potrafi  zaślepić, 
aż do granic ludzkich możliwości” /Deon ks. Mariusz Han SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Gdy chcesz aby była wielka 
w niebie twoja nagroda 

Nie patrz na ludzi jak czynią, 
patrz na Boga 

i w każdym momencie bądź 
Ewangelii wierny 

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz 
jest miłosierny. 

Nie sądźcie, … nie potępiajcie, … 
odpuszczajcie». 

Tylko tych nauk Jezusa, w życiu się 
trzymajcie. 

                                                     Kazimierz 
 

Za tydzień: Popielec i  Święci Cyryl i Metody  

Do użytku wewnętrznego 
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