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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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 po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7 (Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie) 
Psalm responsoryjny: Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10 

Drugie czytanie: Dz 10, 34-38 (Jezus został namaszczony Duchem Świętym) 

Ewangelia:  Mk 1,6b-11 (Chrzest Jezusa)  
 

 

Chrzest Jezusa w Jordanie 
 

Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy 
uczynkowe. Jezus nie potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha 

Świętego (Łk 1,31 ns) był od momentu poczęcia Święty i Niewinny (Łk 1, 38). 

Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero 
po swoim zmartwychwstaniu (Mk 

16, 16; Mt 28, 19). Chrzest św. Jana 

Chrzciciela należał do obmyć rytualnych 

rozpowszechnionych wśród Żydów, miał jednak 

swoją specyfikę: był dostępny dla wszystkich, 

którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się 
z wezwaniem do pokuty i nawrócenia; był 

zapowiedzią i figurą chrztu mesjańskiego, 

który dokonuje się w Duchu i ogniu (Mt 3, 6-12; 21, 25; Łk 7, 29; J 1, 25-33).  
Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby 

zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z 

grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest Święty, nie gardzi ich 
towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem 

grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia 

się do grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, 
uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas 

odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest 

solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji. Chrzest Jezusa 

w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację 

misji. W czasie tej inauguracji Jezus się modli. Odpowiedzią na modlitwę jest dar 

Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch Pana, który unosił się nad wodami 
chaosu (Rdz 1, 2) w teologii żydowskiej przedstawiany był jako gołębica. Duch 

ten wprowadzał harmonię i piękno. Duch, który zstąpił na Jezusa oznaczał nowe 

stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał 
godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się nam bliski. Umiłowany Syn 

Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla naszego zbawienia.   

                                                                                           /ks. Józef Kudasiewicz/ 
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Otwórzmy się na kolędę! 
W tych dniach kapłani odwiedzają nas w domach. Przynoszą 
Chrystusowe błogosławieństwo i dobre słowo na nowy rok. 
Wizyta kolędowa to też okazja do dłuższej rozmowy księdza 
z parafianami. Jest czas, kiedy na ulicach naszych miast  
i wiosek spotykamy księży, czasem z ministrantami  
w komeżkach, podążających z wizytą kolędową. Kolęda 
trochę inaczej wygląda dziś w miastach, gdzie wyznaczone 
są nie tylko dni, ale i godziny odwiedzin kapłana, a inaczej na 
wsi, gdzie cały dzień kolędy jest niejako dniem świątecznym. 
Sama wizyta księdza ma taki sam schemat: kapłan  
w sutannie, komży i stule chodzi od domu do domu,  
w obecności domowników odmawia modlitwę, święci 
mieszkanie i udziela błogosławieństwa, pozostawiając na 
pamiątkę swej wizyty obrazki 
kolędowe; najczęściej też 
uaktualnia dane parafialnej 
kartoteki dotyczące rodziny, a 
na koniec domownicy składają 
mu ofiarę na potrzeby 
lokalnego Kościoła. Te wizyty, 
krótsze lub dłuższe, trwają 
zwykle kilka tygodni i wiążą 
się z dużym wysiłkiem 
kapłanów. Każdy dzień 
bowiem i każdy dom to inne 
problemy i inne potrzeby 
duszpasterskie oraz inna, wymagająca niezwykłej uwagi 
rozmowa. Czasem czytamy artykuły na temat kolędy, 
traktujące ją w kategoriach jakiegoś parafialnego folkloru.  
To bardzo zdawkowe spojrzenie na wydarzenie kolędy,  
w którym chodzi wszak o coś ważniejszego. Kolęda to jednak 
niezwyczajne odwiedziny. Kapłan jest tu w jakimś sensie 
żołnierzem, który wykonuje ważne obowiązki. Nie wszyscy 
przecież są mili i przyjaźnie nastawieni do Kościoła, często 
jest to dla ludzi okazja do wypowiedzenia pod jego adresem 
słów krytycznych albo wręcz do krytykanctwa, nie 
wspominając już o tym, że wiele drzwi jest przed księdzem 
zamkniętych. Ale kapłan wie, że trzeba uczynić wszystko, aby 
przyprowadzić człowieka do Boga.  
Kolęda jest dla duszpasterza również wielką lekcją prawdy  
o jego parafii, o stanie świadomości religijnej i moralnej 
wiernych, a także o ich kondycji materialnej. Już  
w pierwszych słowach zamienianych z domownikami widać 
nieraz, że nie wiedzą zupełnie, o co Kościołowi chodzi. Jeśli 
więc tylko pozwalają na to okoliczności, trzeba - delikatnie  
i serdecznie - wyjaśniać, przekonywać, bo stawką jest życie 
wieczne. Oczywiście, duszpasterz powinien mieć jak 
najlepsze rozeznanie w całokształcie spraw związanych  
z parafią, z religijnością wiernych, z korzystaniem przez nich 
z sakramentów świętych. Powinien też brać pod uwagę, że 
czasem ludzie czekają, żeby móc zadać księdzu jakieś 
ważne dla nich pytanie, dotyczące może prac prowadzonych 
w parafii, sposobu prowadzenia duszpasterstwa, albo 
podyskutować na niektóre tematy. Trzeba wiedzieć, że ludzie 

bardzo obserwują księży, patrzą, jak sprawują oni Mszę św., 
jak są przygotowani do kazań, jak odnoszą się do dzieci  
i młodzieży, są zainteresowani kulturą osobistą kapłana.  
W czasie wizyty kolędowej mają prawo poruszać istotne 
sprawy duszpasterskie, sygnalizowane często tylko podczas 
ogłoszeń parafialnych. Kapłan powinien także dobrze 
orientować się w życiu Kościoła. Powinien wykazać się 
wiedzą czerpaną ze swoich doświadczeń Boga oraz tą 
pochodzącą z mediów katolickich. Dotykamy tu tak często 
poruszanego na tych łamach problemu czytelnictwa prasy 
katolickiej, która informuje o nauczaniu papieża i biskupów, o 
kierunkach żywotnych w Kościele powszechnym, o życiu i 
potrzebach na misjach, o sytuacji chrześcijan w różnych 
zakątkach ziemi, ale w której także można znaleźć informacje 
o nowościach wydawniczych, wiele tekstów pomocnych w 

wychowaniu oraz różnych 
problemach, które nurtują 
współczesnych ludzi. Prasa 
katolicka, rozgłośnia katolicka 
dają każdemu kapłanowi także 
dobrą orientację w życiu własnej 
diecezji. W tych mediach 
wielokrotnie można też znaleźć 
odpowiedzi duszpasterskie oraz 
adresy kontaktowe, gdy chodzi 
o głębszą formację religijną 
człowieka. Przypominamy o tym 
dlatego, że bardzo często 

wierni, którzy czytają prasę katolicką i są dobrze zorientowani 
w życiu Kościoła, mają jeszcze dodatkowe pytania, o których 
chcieliby porozmawiać ze swoim duszpasterzem podczas 
wizyty kolędowej. Przygotowanie do spotkania z wiernymi 
powinno się zatem odbywać przez cały rok. Po takim 
przygotowaniu można w sposób pozytywny podejmować 
rozmowy duszpasterskie, te bardziej osobiste, rodzinne, ale i 
te dotyczące naszego życia społecznego. W czasie 
kolędowego spotkania z naszymi duszpasterzami 
pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej sprawie - o tym, o co tak 
trudno, gdy patrzymy na nasze elity: o wzajemnym szacunku, 
życzliwości i zrozumieniu dla odmienności. Miejmy przed 
oczami samego Pana Jezusa, który nie tyle krytykował, ile 
spokojnie i z miłością mówił o Bożym królestwie i starał się je 
wyjaśniać. Myślę, że jest to klucz do rozwiązania każdego 
problemu, klucz, który otwiera ludzkie serca. I wierzcie mi, nie 
koperta jest tu najważniejsza - patrząc z każdej strony - lecz 
właśnie życzliwość i dobre słowo.  
Skoro już dotykamy sprawy koperty, to trzeba pamiętać o 
tym, że bardzo często ofiary z kolędy przeznaczane są nie 
tylko na potrzeby Kościoła parafialnego, ale również na 
potrzeby diecezji - księża biskupi wskazują cel, na jaki 
przeznacza się część tych pieniędzy. Przez rozmowę z 
duszpasterzem i przez swój dar wierni wchodzą bardziej w 
życie Kościoła powszechnego, diecezjalnego i 
parafialnego.                                           /ks. Ireneusz Skubiś/ 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś święto Chrztu Pańskiego. Kończy 

się liturgiczny obchód świąt Bożego 

Narodzenia. Rozpoczynamy Okres Zwykły 

w roku.  

2. W dzisiejszą niedzielę o godz. 18.00 

comiesięczna Msza Św. dla Kandydatów 

przygotowujących się do Bierzmowania i 

ich rodziców. Po Mszy Świętej odbędzie 

się czuwanie modlitewne, przygotowane 

przez Wolontariuszy Światowych Dni 

Młodzieży. 

3. W piątek 16.01. 2015 r. o godz. 18:00 w 

salce katechetycznej odbędzie się spotkanie 

z rodzicami ministrantów i dzieci 

wyjeżdzających na obóz zimowy. Na 

zebraniu oddajemy karty kolonijne i 

wpłacamy należność za obóz. 

4. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:  

- w poniedziałek, 12.01. - Ludwików, 

Lininek od godz. 14.00, Krępa od godz. 

17.30 

- we wtorek, 13.01. - Sierzchów, ul. 

Starowiejska, Słoneczna, Pogodna, 

Podleśna, Sosnowa od godz. 9.30, Ługówka 

od godz. 16.00, 

- w środę 14.01. Sierzchów, ul. 

Mazowiecka, Akacjowa od godz. 9.30, 

Sierzchów,  ul. Brzozowa, ul. Ogrodowa od 

nru 63, Dobiesz, ul. Mazowiecka od godz. 

16.00 

- w czwartek 15.01. – Helenów, Dobiesz, ul 

Wolska od godz. 9.30 

- w piątek 16.01. – Czaplinek, ul. Szkolna, 

Wspólna od godz. 9.30 

- w sobotę 17.01. – Czaplinek, ul. 

Spacerowa, Słoneczna, Sadowa, Ogrodowa 

Leśna, Grójecka, od godz. 9.30 

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek 19.01. - Cendrowice, ul. 

Krótka i Słoneczna od godz. 9.30, 

Czaplinek, ul. Graniczna od godz. 15.00 

- we wtorek, 20.01. - Cendrowice, Szkolna, 

Leśna, Brzozowa, Polna, Sosnowa, ul. 

Długa od 9.30 

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o godz. 

9.30 lub  po południu 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 ogrodzenia wokół cmentarza. 

5. W dniach 30 kwietnia do 3 maja 

planujemy pielgrzymkę autokarową do 

Sanktuariów w Sokółce, Wilnie i 

Gietrzwałdzie. Osoby zainteresowane 

prosimy o zgłoszenie się do ks. Mariusza. 

6. W lipcu w 2016 roku nasza parafia przyjmie 

młodzież w ramach ŚDM, już teraz prosimy o 

zgłaszanie chętne rodziny, które przyjmą 

zagranicznych gości. Wolontariusze ŚDM za 

dowolną opłatą pomogą w rozliczeniu 

podatkowym PIT, które odbędzie się w 

najbliższych miesiącach. Informujemy, że 

Wolontariusze, którzy się tego podejmują mają 

odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności do 

rozliczań podatkowych. Całkowity dochód z 

tego przedsięwzięcia będzie przeznaczony na 

przyjazd młodzieży z zagranicy.  

Również Wolontariusze w ramach tej samej 

działalności podejmą się udzielania korepetycji 

uczniom w wieku szkolnym oraz młodzieży 

(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

średnia). Korepetycji mogą udzielać z 

matematyki, fizyki, chemii, biologii i jęz. 

niemieckiego. Zainteresowanych prosimy, aby 

zgłaszali się do ks. Mariusza. 

7. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W 
„Niedzieli” wiele wskazówek jak 

przygotować się do chrztu dziecka. 

Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 11 I – 18 I 
 

Niedziela 11.01. 

8.30  (Czachówek)   
10.00 + Pawła Jarosza 

10.00 O udaną operacje i zdrowie dla Marii 

12.00 + Romana Chajęckiego, Marianny Królak 

13.15 + Alicji w 9 rocz. śm. i Czesława Urbanowiczów 

13.15 + Anny Ogrodnik w 1 rocz. śm. 

18.00 + Pawła Pęczka 

Sobota, 17.01. 

17.00 + Artura, Stanisława, Marianny Grzesikiewicz, 

Elżbiety Królak 

Niedziela 18.01. 

8.30 (Czachówek) 

10.00 + Witolda w 10 rocz. śm., Joannę Winiarków 
12.00 + Ireny Rolskiej w 3 rocz. śm., Anieli i 

Franciszka Grabarczyków 

12.00 + Wandy w 3 rocz. śm., Władysława, Katarzyny i 
Ludwika Marczaków, Franciszka i Marianny 

Maciaków 

13.15 + Zofię Mętlak w 2 rocz. śm. 

                               intencje spisano 8.01.15 
 

                     

Wizyta Duszpasterska 
 

W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców: 

 

Poniedziałek 12.01.2015 r.  

od godz. 14:00 Ludwików, 

Lininek 1 ksiądz 
od godz. 17:30 Krępa  

Wtorek 13.01.2015 r.  
od godz. 9:30 Sierzchów, 
Starowiejska, Słoneczna, Pogodna, Podleśna, 

Sosnowa 1 ksiądz 

od 16:00 Ługówka 1 ksiądz 

środa 14.01. 2015 r. 

od 9.30 Sierzchów, ul. Mazowiecka, Akacjowa, 

Sierzchów 1 ksiądz 
0d 14.00 ul. Ogrodowa od nr. 63,  Brzozowa, 

Dobiesz, ul. Mazowiecka 1 ksiadz 

Czwartek 15.01. 2015 r. 
od 9.30 Helenów, Dobiesz, ul. Wolska  ( 2 księży) 

Piątek 16.01. 2015 r. 

od 9:30 Czaplinek, ul. Wspólna i Szkolna (1 ksiądz) 

Sobota 17.01. 2015 r.  

od 9:30 Czaplinek, ul. Spacerowa, Słoneczna, 

Sadowa, Ogrodowa, Leśna, Grójecka 

Poniedziałek 19.01.2015 r. 
od 9.30 Cendrowice, ul. Krótka i Słoneczna   

od 15.00 Czaplinek, ul. Graniczna  
 

 

 

Refleksja na  Niedzielę  

Chrztu Pańskiego 

„Namaszczony Duchem 

Świętym” 

Chrzest Jezusa oznacza 

Jego ujawnienie się przed 

światem, początek publicznej misji. Jest 

to też znak namaszczenia Duchem 

Świętym, które miało się stać udziałem 

wszystkich ochrzczonych w Jego imię. 

Syn Boży staje w tłumie grzeszników, 

solidarny z nimi, gotowy dzielić ich los. 

Dzięki Niemu ci sami grzesznicy mocą 

Ducha stają się synami i córkami Boga, 

podobnymi do Niego, wyzwolonymi od 

zła. 

/ ks. Jarosław Januszewski/ 
 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Radujmy się z narodzin Bożej 

Dzieciny 

i bądźmy świadkami tej Dobrej 

Nowiny, 

bo jak Jezus przyjął chrzest od Jana 

Chrzciciela, 

tak i ja przychodzę do Ciebie co 

niedziela, 

bym usłyszał to, co Ty słyszałeś w 

Jordanie, 

„Tyś jest mój Syn umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie” 
 

 
                                                        Kazimierz 
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