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Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

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: Jon 3,1-5.10 (Nawrócenie Niniwitów) 

Psalm responsoryjny: Ps 25,4-5.6-7bc.8-9 

Drugie czytanie: 1 Kor 7,29-31 (Przemija postać tego świata) 

Ewangelia:  Mk 1,14-20 (Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię)  
 

 O poszanowaniu i chrześcijańskim świętowaniu  

niedzieli 
„Niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być dniem modlitwy 
i świętowania. Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykazania: Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił” – czytamy w Apelu o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie 
niedzieli. 20 stycznia podpisali go przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.  Sygnatariusze ekumenicznego 
apelu o świętowaniu niedzieli zwracają uwagę na potrzebę odkrycia na nowo wartości 
„wspólnotowego świętowania w duchu wiary, którego istotnym wyrazem jest modlitewne 
zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa oraz Sakramentu”.    „Niedziela traci swój wyjątkowy 
charakter. Staje się takim samym dniem jak pozostałe 
dni tygodnia” – zauważają Pasterze Kościołów 
w Polsce. Zwracają uwagę na to, że coraz częściej 
chrześcijanie są zmuszani do rezygnowania z prawa 
do odpoczynku, do świętowania niedzieli 
zgodnie ze swoją wiarą. „Przynajmniej jeden dzień 
w tygodniu poświęć Bogu, sobie i bliźniemu; wypocznij 
fizycznie, intelektualnie, duchowo” – 
zachęcają.  „Jako pasterze Kościołów w Polsce 
wspieramy wszelkie inicjatywy społeczne, które mają na celu zachowanie świątecznego wymiaru 
niedzieli, przywracanie w przestrzeni społecznej jej uroczystego charakteru oraz troskę o zgodne 
z chrześcijańskim duchem formy niedzielnego wypoczynku” – czytamy w dalszej części 
dokumentu. Przedstawiciele Kościołów w Polsce apelują do tych, od których zależy społeczny 
kształt świętowania niedzieli w Polsce: do pracowników, pracodawców, parlamentarzystów, 
władz oraz do wszystkich ludzi dobrej woli „o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny 
pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli 
naszego państwa”. Podpisanie Apelu o poszanowaniu i chrześcijańskim świętowaniu niedzieli 
odbyło się 20 stycznia 2015 roku w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. 
W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego dokument podpisał przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Sygnatariuszami dokumentu są także przedstawiciele 
Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady Ekumenicznej: ks. prezbiter Mateusz Wichary, 
przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, bp Jerzy Samiec, biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, ks. sup. Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego, bp Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Wiktor 
Wysoczański, biskup Kościoła Polskokatolickiego, bp Ludwik Jabłoński, biskup Naczelny 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Metropolita Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski 
i Całej Polski.                                                                          /Konferencja Episkopatu Polski/                                                                          
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Niedziela na głównym… 

miejscu 
 

Starsze pokolenie, ale też miłośnicy dobrych 

starych piosenek pamiętają wydany na 

debiutanckiej płycie Wojciecha 

Młynarskiego utwór 

„Niedziela na Głównym”. 

Ta piosenka to żart 

nawiązujący do szarej 

rzeczywistości lat 60. XX 

wieku. Znana jest melodia 

„Karuzeli” Marii 

Koterbskiej, która zabawia 

na Bielanach co niedziela. 

Mieczysław Fogg śpiewał 

dramatyczne tango „Ta 

ostatnia niedziela”, a 

„Niebiesko-Czarni” 

bigbitowo przekonywali, że 

w każdym dniu tygodnia nie 

ma czasu na bycie razem: 

„Ale za to niedziela, ale za to niedziela, 

niedziela będzie dla nas”. Dla nas i dla 

kogo? Wszystkie te piosenki dotykają tego, 

co najzwyklejsze, najbardziej potoczne: 

wolny od pracy dzień, czas na wyciszenie 

nerwów i stresów, czas relaksu, zabawy, 

publicznej rozrywki, jedyny dzień, kiedy 

jesteśmy spokojnie razem z bliskimi - w 

końcu ostatni dzień tygodnia, bo potocznie 

dla wielu z nas tydzień, niestety, zaczyna się 

od poniedziałku. Niedziela jednak to 

pierwszy dzień tygodnia. W językach 

romańskich niedziela to dzień Pański, w 

językach germańskich i w angielskim 

źródłosłowie jest pojęcie słońca - symbol 

Chrystusa, w języku rosyjskim i ukraińskim 

oznacza samo Zmartwychwstanie, a 

korzenie prasłowiańskie tego słowa to 

„niedziałanie”, czyli nicnierobienie. 

Etymologia podpowiada nam, jak możemy 

spojrzeć na nasze przeżywanie niedzieli. Jak 

rozmawiać o niej z bliskimi, jak przybliżyć 

młodszemu pokoleniu wartość niedzieli - 

pokazując ją w szerszym kontekście 

kulturowym, językowym. Warto zadać 

pytanie: dlaczego niedziela nazywa się 

niedzielą? Proponuję wypisać w znanych 

nam lub najbardziej popularnych językach 

to słowo. Można sięgnąć na 

półkę po zakurzone słowniki, 

ale nawet jeśli ich nie mamy, 

dzisiaj młodemu 

człowiekowi wystarczy 

tłumacz on-line, który zaraz 

pomoże wykonać zadanie. I 

wtedy wnioski nasuwają się 

same: niedziela to dzień 

Pański, w którego centrum 

jest Chrystus i Eucharystia. 

Ten dzień przypomina nam o 

Zmartwychwstaniu i mamy 

go przeżywać, 

powstrzymując się od działań 

niekoniecznych. BARDZO 

LUBIĘ ŻYCZYĆ „BOŻEJ NIEDZIELI!”. 

Popularne są życzenia „dobrego 

weekendu”, „dobrego tygodnia”. Warto 

jednak, abyśmy w gronie osób wierzących 

przypominali sobie, że w niedzielę 

wspomniane dobro powinno uwzględniać 

czas poświęcony Bogu. Jeśli odpowiemy 

sobie na pytanie, czym jest niedziela, będzie 

nam łatwiej odpowiedzieć na pytanie: co 

robimy w niedzielę? Jak ją zaplanujemy? 

Trzeba zacząć od dobrego planowania. 

Inaczej minie nam ten szczególny dzień i 

możemy przegapić to, co najważniejsze. 

Cenne bywają wypracowane rytuały, stała 

godzina Eucharystii, rodzinny obiad, 

powstrzymanie się od pewnych prac, ale co 

zrobić, kiedy potrzeby rodziny, charakter 

pracy zawodowej, mnogość obowiązków 

burzą spokój niedzieli i wydaje się, że 

niemożliwe jest uświęcenie tego dnia? 

                                     /Elżbieta Łozińska/ 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. 

Jak zwykle Parafialny Zespół 

Caritas zbiera do puszek ofiary na 

rzecz swoich podopiecznych. 

2. Kończymy Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan. W tym roku 

stał on pod hasłem "Jezus rzekł do 

Samarytanki: - Daj mi pić!“.  

3. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:  

- w poniedziałek, 26.01. - Grobice 

c.d., od godz. 14.00 

- we wtorek, 27.01. - Aleksandrów, 

Buczynów, od godz. 9.30 

- w środę, 28. 01. – Dębówka, od 

godz. 9.30 

- w czwartek 29.01. – Czarny Las , 

bl. Kolejowe, od godz. 17.00 

- w piątek 30.01. – Czarny Las przed 

torami, od godz. 9.30 

- w sobotę 31.01. – Sobików, od 

godz. 9.30 

W przyszłym tygodniu: 

- we wtorek, 3.02. - Krzaki 

Czaplinkowskie ul. Wrzosowa, 

Okrężna, Brzozowa  

- w środę, 4.02. – Krzaki 

Czaplinkowskie, ul. Główna,  

 - w czwartek, 5.02 – Czarny Las za 

torami, od 9.30 

- w sobotę, 7.02. - Sobików-Parcela, 

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. 

4. Dzieci i młodzież z ks. 

Mariuszem wyjechały na 

tygodniowy obóz zimowy do 

Murzasichla. Codziennie 

wieczorem na naszych stronach 

internetowych będzie można 

obejrzeć zdjęcia z ich tam pobytu. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom 

a szczególnie Urzędowi Miasta i 

Gminy Góra Kalwaria za 

dofinansowanie tego wyjazdu. 

5. W dniach 30 kwietnia do 3 maja 

planujemy pielgrzymkę autokarową 

do Sanktuariów w Sokółce, Wilnie i 

Gietrzwałdzie. Koszt pielgrzymki 

950,- zł. Zapisy oraz zaliczkę w 

wysokości 400,- zł. przyjmujemy w 

zakrystii lub kancelarii. 

6. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do 

nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 
 
 



Intencje Mszalne 25 I – 1 II 
 

Niedziela 25.01. 

8.30  (Czachówek)   
10.00 + Antoniego Kulki i zmarłych z rodziny Kulków 

12.00 + Jana Rosłona w 6 rocz. śm 

13.15 + Anny Ingert w 7 rocz. śm., Marianny i Jana 
Uliaszów, Benedykta Ingert 

Sobota, 31.01. 

16.30 + Zofii w 1 rocz. śm., Józefa Gugałów 

17.00 + Marianny, Stanisława Szymańskich, Józefa 

Szweda, zm. z rodz. Szymańskich, Szczepańskich i 

Szwedów 

Niedziela 01.02 

8.30 (Czachówek) 

10.00 + Wacława Buraczyńskiego w 46.rocz. śm., 
Mariannę, Bogusława, Radosława Buraczyńskich, 

Bolesławę, Stanisława, Jana Kabalów 

12.00 + Krystynę Mikielską w 2 rocz. śm. 
13.15 + Czesława i Melanii Adamek 

                               intencje spisano 13.01.15 
 
 

 

                     

Wizyta Duszpasterska 
W tym tygodniu odwiedzimy 

mieszkańców: 
 

Poniedziałek 26.01.2015 r.  

od 14.00 Grobice c.d. 
(1 ksiądz) 

Wtorek 27.01.2015 r.  

od 9:30 Aleksandrów, 

Buczynów (1 ksiądz) 

środa 28.01. 2015 r. 

od 9.30 Dębówka (1 ksiądz) 

Czwartek 29.01. 2015 r. 
od 17.00 Czarny Las Bloki kolejowe ( 1 ksiądz) 

Piątek 30.01. 2015 r. 

od 9:30 Czarny Las przed torami (1 ksiądz) 

Sobota 31.01. 2015 r.  

od 9:30 Sobików (1 ksiądz) 

Wtorek 03.02.2015 r. 
od 16.00 Krzaki Czaplinkowskie, ul. Wrzosowa, 

Okrężna i Brzozowa (2 księży) 

Środa 04.02.2015 r. 

od 9:30 Krzaki Czaplinkowskie, ul. Główna,  

 

 
 

 

 

Refleksja na   

III Niedzielę Zwykłą 

„Po co iść za Jezusem” 
Pójście za Panem Jezusem 

powoduje, że stajemy się 

innymi ludzi. Niby nic się nie zmienia, ale 

nasze życie staje się zupełnie inne. To 

właśnie oznaczają słowa Jezusa: 

"Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 

staniecie rybakami ludzi". "Pozostaniecie 

sobą, ale wasze życie będzie inne". 

Obecność Jezusa w naszym życiu wiele 

temu życiu dodaje. Aby to mogło się stać, 

owszem, trzeba wiele zostawić. Ale 

warto! Jezus chce wypełnić nasze życie 

nową treścią, chce abyśmy podjęli takie 

czyny, o których wcześniej nawet nam się 

nie śniło. Te czyny nie będą nakazem, ale 

owocem nowych zdolności. Jeśli chcemy 

więcej umieć, jeśli chcemy być bardziej 

wykształceni, jeśli chcemy być bogatsi w 

rzeczy, których nie da się kupić za 

pieniądze - idźmy za Jezusem.    

                         / Mieczysław Łusiak SJ/ 
 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Wiedz, że bez błogosławieństwa Pana, 

twa praca, 

nawet najwartościowsza, w niwecz się obraca, 

a ta pozornie niepotrzebna,  

u Boga, 

jest  błogosławiona, zbawienna i droga. 

Zostań więc rybakiem ludzi, nawet ostatnim 

Bo byli tacy co  

„…zostawili siecii poszli za Nim”.. 

     
                                                        Kazimierz 
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