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                                                                Ósma Niedziela Zwykła 

                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Syr 27, 4-7  (Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość) 

Psalm responsoryjny: Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)  (Dobrze jest śpiewać 

Tobie, Panie Boże) 

Drugie czytanie: 1 Kor 15, 54b-58  (Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć    
Ewangelia: Łk 6, 39-45  (Z obfitości serca mówią usta) 

POPIELEC 

 
Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Trwa 40 dni 

aż do Wielkiego Piątku. Nazwa Środa Popielcowa, a 

właściwie „Dzień popiołu” bierze się stąd, że występuje 

46 dni przed Wielką Niedzielą (Niedzielą Wielkanocną), 

a zatem zawsze wypada w środę.  Celem Wielkiego 

Postu jest porzucenie grzesznych czynów i złych 

nawyków. Środa Popielcowa jest dniem 

rozpoczynającym czas pokuty. Biblia podaje wiele 

fragmentów w których ludzie używali pyłu czy popiołu 

jako symbolów pokuty, żałoby. Zgodnie z tradycją popiół sypany na głowę i czyniony na 

czole znak krzyża jest symbolicznym gestem wskazującym na jedność z Jezusem 

Chrystusem. Księga Objawienia wspomina o podobnej praktyce.  Środa Popielcowa, wraz 

z wielkim Postem, przestrzegana jest przez większość katolików, większość denominacji 

ortodoksyjnych i przez kilka denominacji protestanckich. Odwrócenie się od popełniania 

grzechów (pokuta) jest czymś dobrym, ale jest czymś co chrześcijanie powinni czynić 

każdego dnia, a nie jedynie podczas Wielkiego Postu. Jasne wyrażanie swojej 

przynależności i jedności z Chrystusem jest czymś właściwym, jest to praktyka, w której 

powinniśmy trwać na co dzień. Bóg jest zainteresowany naszymi sercami gotowymi na 

nieustanne nawracanie i porzucanie złych skłonności - to nam powinien zawsze 

przypominać Wielki Post, który zaczniemy w Popielec.                     /Oprac. Jan Hulanicki/  

Od ciemnej grudki prochu, która smoli ręce, 

z namaszczeniem rzucanej w Popielcową Środę – 

radość rośnie jak balon. O, rzuć prochu więcej 

na grzywkę panny Zuli, proboszczom na brody  

Nadzieja w ciemnej grudce - wiosna w drzwiach kościoła.  
Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń 

wiele rzeczy skradzionych podrzucą w czas krótki 
Rozpocznie się zwyczajnie i zawsze od Środy,  

Wielki Post, co krzyczy nawet na kotlet malutki 

.                                                                                            . /Popielec - ks. Jan Twardowski/ 
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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 

Popielec Julian Fałat 1881 r. 
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PATRONI EUROPY ŚW. CYRYL I ŚW. METODY 
 
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednich „Wieściach Parafialnych” prezentujemy dziś artykuł o 
świętych, których Kościół Katolicki wspominał 14 lutego. Świętym Cyrylowi i Metodemu 
słowiańska część Europy zawdzięcza przyjęcie chrześcijańskiej wiary oraz jej zakorzenienie 
się w kulturze. Ci dwaj święci bracia tworzyli zręby języków słowiańskich. Św. Cyryl 
przetłumaczył Ewangelie i Psalmy na język starocerkiewno-słowiański. Od św. Cyryla bierze 
swą nazwę alfabet zwany cyrylicą. Jan Paweł II nadał im 31.12.1980 r. tytuł patronów Europy.  

Przypatrujemy się dziejom ludzi świętych, aby poznać, jak w swoim życiu odnaleźli Boga i jaka droga 
doprowadziła ich do świętości?   

Pierwsza osoba, którą obecnie tytułujemy świętą, w pierwszych latach swojego dorosłego życia była 
bibliotekarzem i nauczycielem filozofii w szkole cesarskiej, druga to prawnik, zarządca prowincji 
cesarstwa rzymskiego. Byli braćmi, którzy przyszli na świat w rodzinie oficera rzymskiego, zostali 
przeznaczeni na służbę dworską. Jako dorośli pracowali w różnych zawodach, przez lata służyli 
cesarzowi i nie umarli śmiercią męczeńską, a jednak przed ich imieniem stawiamy przymiotnik 
„święty” i od 1980 roku noszą miano patronów Europy. Św. Cyryl i św. Metody, wg słów Jana Pawła 
II „patronują wysiłkowi ekumenicznemu siostrzanych Kościołów wschodniego i zachodniego w 
odnalezieniu poprzez dialog i modlitwę widzialnej jedności”. Papież w Encyklice „Slavirum Apostoli” 
ukazuje ogromne znaczenie świętych Apostołów Słowian dla kultury i ekumenizmu (czyli jedności). 
Byli oni bowiem wysłani na misje przez patriarchę Konstantynopola i działali w ścisłym porozumieniu 
z Rzymem. "Realizując własny charyzmat 
Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w 
budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary 
chrześcijańskiej, ale także jako organizmu 
państwowego i kulturowego” pisze Jan Paweł 
II. 

Czy obecna Europa jest wspólnotą? Widać wielkie 
podziały na prawie wszystkich płaszczyznach: 
religijnej, kulturowej, mentalnej, etycznej itp. Napięcia, antagonizmy powodują niszczenie życia i wielu 
wartości wypracowanych przez wieki. Jan Paweł II powie do wiernych: „Wspomnienie świętych Cyryla 
i Metodego jest sposobnością, by przypomnieć chrześcijanom i wszystkim ludziom dobrej woli na 
naszym kontynencie o tym, co możemy określić jako «wyzwanie europejskie», to znaczy o potrzebie 
budowania Europy głęboko świadomej swojej przeszłości, gorliwie zabiegającej o realizację praw 
człowieka, solidarnej z narodami innych kontynentów w dążeniu do pokoju i rozwoju na skalę 
światową”. Jeśli zastanawiamy się jak być chrześcijaninem w naszych czasach, to wpatrzmy się w 
Patronów Europy i bądźmy twórcami jedności w Kościele, w społeczeństwie i w rodzinie. Prośmy 
świętych Cyryla i Metodego, byśmy - naśladując ich gorliwość misyjną - potrafili dawać świadectwo 
naszej wiary w Chrystusa wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i wypoczywamy. Postawa nasza 
ma prowokować do reakcji skrajnych inaczej jest nieczytelna! Niech święci wspierają ludzi, 
którzy współcześnie ewangelizują Europę. Niech wyjednają obecnym chrześcijanom łaskę zgodnego 
współdziałania na rzecz nowej ewangelizacji, a wszystkim narodom europejskim dar spotkania się 
we wspólnym domu, do którego każdy może przynieść własny dorobek i każdy jest traktowany z 
szacunkiem. Bracia przez swoją działalność dowartościowali rodzimą kulturę ludów słowiańskich. Ich 
językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów 
grekokatolików. W następnym numerze informacje o tym jak wyglądało życie Patronów Europy, którzy 
wywarli wielki wpływ na historię i na miliony ludzi.                                           / Oprac. Anna Bulder/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjne dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.  Ze 

względu na sytuację w Ukrainie dzisiaj na 

zakończenie każdej Mszy święte odśpiewane będą 

Suplikacje.                                                                                     

2. W dniach 27 lutego do soboty 5 marca br. 

będziemy przeżywali 55. Tydzień Modlitw o 

Trzeźwość Narodu. Prosimy o podjęcie w tym 

tygodniu różnych form modlitwy w intencji 

trzeźwości.  

3. W tym tygodniu Środa Popielcowa. 2 marca 

rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Te 40 dni 

przygotowujące nas do świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego niech będą dla nas czasem refleksji nad 

swoim życie i nad stanem wiary.  Zgodnie z tradycją 

Kościoła podejmujemy w tym okresie różnego 

rodzaju uczynki pokutne i ascetyczne, w tym 

abstynencji. W Środę Popielcową Msze św. w 

Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 a w Czachówku o 

19.00. Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia 

popiołu i posypania nim głów. W tym dniu 

obowiązuje nas post ścisły polegający na spożyciu 

trzech bezmięsnych posiłków, w tym jednego do 

syta. 

4.  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 Drogi Krzyżowej . Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. 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.                                                         

5.  We wszystkie piątki Wielkiego Postu 

odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 

Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz. 

19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w 

każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za 

udział w nim można raz w tygodniu uzyskać Odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami.   

6. W piątek 4 marca obchodzimy Dzień modlitwy 

wynagradzającej i postu za grzechy 

wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawione będzie 

w tej intencji.                                                                                              

7. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne 

w grupach dla kandydatów do bierzmowania, Grupa 

formacyjna - p. Agnieszka Salamon w czwartek 3 

marca godz. 17.30 (wyjątkowo), - p. Maria Fiejka, w 

piątek 4 marca o godz.  17:00.                                                         

8. W przyszłą niedzielę  I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo Gorzkich Żali 

a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 

na marzec: O nawrócenie i ducha pokuty dla 

błądzących. W tę niedziele ofiary na tacę 

przeznaczone będą na seminarium duchowne w 

Warszawie.                                                                                                                                                   

9 W odpowiedzi na Apel Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego Archidiecezja Warszawska 

włącza się w ogólnopolską zbiórkę do puszek, 

organizowaną przez Caritas Polska na rzecz 

poszkodowanych w czasie inwazji zbrojnej na 

Ukrainę. Zbiórka odbędzie się w kościołach i 

rektoratach  naszej archidiecezji po mszach świętych 

w niedzielę, 27 lutego br. i w Środę Popielcową, 2 

marca br.                                                                         

10. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                                                                                                                                           

11. 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  w pkt. 136 należy 

wpisać numer KRS: 0000225750- w pkt. 137 

wpisujemy kwotę 1% podatku- w pkt. 138 wpisać 

cel szczegółowy: PZC w parafii Sobików- w pkt. 

139 koniecznie zaznaczyć:  X „ wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych”. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom.                                                                                           

12. 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. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

Kiedy się dowiedziała jedna z matek o moim 

stosunku tak bliskim z Panem Jezusem, 

odpowiedziała mi, że jestem w złudzeniu. Mówi 

mi, że Pan Jezus w ten sposób obcuje tylko ze 

świętymi, ale nie z takimi duszami jak siostra, 

grzesznymi. (12) Od tej chwili jakobym nie 

dowierzała Jezusowi. W rannej rozmowie 

powiedziałam Jezusowi: Jezu, czy Ty nie jesteś 

złudzeniem? - Jezus mi odpowiedział: Miłość 

Moja nikogo nie zawodzi..                 /Dz. 451



Intencje Mszalne 27.II 2022 – 06.III 2022 
 

 

 

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.                                                                                                

Poniedziałek 28.02 im. Kaia, Gaia, Roman, Makary  

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 22)                                               

Wtorek, 01.03 .im. Nina, Aldona, Antoni, Radosław,  

18.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 23) 

Środa, , 02.03 .im. Helena, Henryka, Łukasz, Karol 

10.00 + Czesławy Hulanickiej (greg. 24)                                                                                            

18.00 + Sylwii Nawrockiej w 10 rocz. śm.., Stanisława i 

Stanisławy Pawlaków, dziadków Pawlaków, Bączków i 

Chojnackich 

19.00 (Czachówek)  + Stanisławy Rudzkiej – int. od KŻR 

z Czachówka i Bronisławowa                                                                     

Czwartek,03.03 im. Maryna, Kamila, Teresa, Dariusz, 

Tycjan, 

7.30  + Czesławy Hulanickiej (greg. 25) 

Piątek,04.03 im.Adrianna,Łucja,Kazimierz, Eugeniusz 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 1) 

19.00 (Czachówek) + Czesławy Hulanickiej (greg. 26)                                                                     

Sobota, 05.03 .im. Oliwia, Adrian, Fryderyk,Jeremiasz 

7.30  + Zofii Borowik (greg. 2)                                                                                             

17.30 + Stanisławy Rudzkiej w 30 dni po śmierci 

18.00  + Czesławy Hulanickiej (greg. 27) 

Niedziela, 06.03 .im. Róża, Elwira, Wiktor, Jordan 

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Stanisława 

8.30 (Czachówek) + Czesławy Hulanickiej (greg. 28)                                                                              

8.30 (Czachówek) + Rozalii Kłodzińskiej                                                                          

10.00 + Heleny Makulskiej (im.), Jana i Mariana 

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek 

10.00 + Krystyny (im.), Heleny, Franciszki, Józefa i 

Janiny Jarosz, zm. z rodz. Głowackich, Jaroszów, 

Anuszewskich, Pająków i Dzwonkowskich 

12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 6 rocz. śm., Mariana 

Kwiatkowskiego w 49 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Kwiatkowskich i Winiarków 

12.00 + Henryka Chmielewskiego w 19 r. śm., Leokadii, 

Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich                                       

 

 

Tweet od Papieża 

„Miłość Boga i bliźniego jest paszportem 
do nieba. Dobra ziemskie są prochem, który 
zniknie, a miłość, którą dajemy – w rodzinie, 
w pracy, w Kościele, w świecie – zbawi nas, 
pozostanie na zawsze.                    /Franciszek/ 

  

13.15 + Heleny (im.)  i Antoniego Chajęckich, Andrzeja Szymczaka, 

Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich                                                                                                         

13.15 + Zofii Borowik (greg. 3)          Intencje spisano: 25.02.2022 r.    

 

Refleksja na Ósmą Niedzielę Zwykłą 

Bardzo łatwo przychodzi nam podejmować 
rolę nauczyciela dobrego postępowania. 
Łatwo przybieramy rolę eksperta od tego, 

"jak powinno być", stając się domorosłymi 
fachowcami, którzy tak naprawdę niewiele mają do 
zaoferowania. Tego "jak powinno być" uczymy się całe 
życie. Całe życie jest szkołą Miłości, która "powinna 
być" wszędzie i zawsze. A nauczyciel i mistrz w tej 
szkole jest tylko jeden - Jezus Chrystus.  
 Wszyscy inni są tylko mniej lub bardziej 
zaawansowanymi w nauce uczniami. . Może zamiast 
mówić i myśleć tyle o tym, "jak powinno być" włóżmy 
więcej energii w jakość naszej relacji z Jezusem. I 
innym pomagajmy spotkać Jezusa, zamiast ich 
pouczać.   /Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dobro zawsze wypływa z dobrego serca, 

wiele przykładów dał Jezus i czerpmy ze 
tego skarbca. 

Dobre drzewo po jego owocu  

się poznaje, 
ono z siebie nigdy złego owocu  

nie wydaje. 
Bądźmy więc dobrzy i słuchajmy swojego 

Nauczyciela 

i dobrych rad, których z serca  
nam udziela. 

                                                     Kazimierz 
 

W następnych WP    O Św. Janie Bożym  

Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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