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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: Pwt 18,15-20 (Bóg obiecuje zesłać proroka) 

Psalm responsoryjny: Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9 

Drugie czytanie: 1 Kor 7,32-35 (Małżeństwo i celibat) 

Ewangelia:  Mk 1,21-28 (Jezus naucza jako mający władzę)  

 

Życie konsekrowane darem dla kościoła 
Wezwanie Jezusa Chrystusa (por. Mt 5, 48): „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz 
Ojciec niebieski” oraz słowa Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian w niezwykły 
sposób przemawiają do serca i uwydatniają oblubieńczy rys miłości człowieka do Boga.  
Dzień 2 lutego poświęcony jest życiu konsekrowanemu. Św. Jan Paweł II w  Redemptionis 
donum, pisze: „Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego 
spotkania z miłością Chrystusa, która jest miłością odkupieńczą”, podkreślając, że to 
spotkanie skierowane jest do określonej osoby i staje się miłością wybrania. Miłość w ten 
sposób wyrażona ogarnia i przemienia całą osobę, 
jej duszę i ciało. Z papieskiego przesłania 
jasno wynika, że rady ewangeliczne są 
znakiem oddania się Chrystusowi i czynią z 
naszego życia - według wyrażenia św. 
Tomasza - swego rodzaju całopalenie złożone 
Bogu. Konsekracja zakonna jest znakiem 
zakorzenienia się w Chrystusie i wyrazem miłości. Istotą rad ewangelicznych i ich celem 
jest uwielbienie Boga i służba Kościołowi. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. powiedział do osób konsekrowanych, z 
którymi spotkał się 9 czerwca w kościele Mariackim w Krakowie: „Kościół nie może być bez 
Was, nie może żyć pełnym życiem bez Was, nie może być czytelnym znakiem bez Was. 
Bardzo nieszczęśliwe są kraje, w których Was nie ma”. Z ożywczego pragnienia, by jak 
najpiękniej wypełnić posłannictwo Chrystusa dla świata i pielgrzymującego ludu Bożego, 
zrodził się dar życia konsekrowanego, odzwierciedlony w sposób heroiczny właśnie w 
radach ewangelicznych, które przez wspólnotę zakonną promieniują jak wschodzące 
słońce i ogrzewają Kościół, pobudzając do miłowania każdego człowieka. Duch, a w tym 
Duchu zawarta miłość Chrystusa, przez śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w 
sposób najbardziej przekonujący przemawia do konkretnego człowieka. Osoby 
konsekrowane przez ślub czystości świadczą, że całe swe życie jednoczą z Chrystusem i 
oddają je w tym celu, by Jego miłością przemieniać i ubogacać świat i człowieka. Przez 
ślub ubóstwa stają się przeciwstawieniem dla świata konsumpcyjnego. Pokazują, że 
wielkość człowieka nie leży w tym, by „mieć”, lecz by „być”, dają wspaniałe świadectwo 
dążenia do królestwa Bożego i swą postawą wskazują drogę do tego królestwa. Ślubując 
posłuszeństwo, ukazują, że Chrystus swoim posłuszeństwem ubogacił świat, bo aby 
wypełnić wolę Ojca, stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Osoby konsekrowane w 
duchu wolnego wyboru, w wolności dzieci Bożych - jak mówi św. Paweł, Apostoł Narodów 
- dają „wspaniałe świadectwo majestatowi i miłości Boga oraz jedności w Chrystusie” 
(Redemptoris missio, 69).                                                           /ks. Stanisław Piórkowski/ 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Ofiarowanie Pańskie 

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej 

opisuje Ewangelista Łukasz. Ósmego dnia nowo 

narodzone Dziecko otrzymało imię 

zapowiedziane przed Jego narodzeniem. Według 

Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta w 40 

dni po urodzeniu chłopca powinna była przyjść 

do świątyni i poddać się obrzędowi 

oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę 

całopalną baranka, a na ofiarę przebłagalną 

gołąbka lub synogarlicę. Ubodzy składali w 

ofierze parę gołębi lub synogarlic. Wówczas to 

kapłan udzielał błogosławieństwa i oczyszczał 

matkę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt. 
Tak też i było z Maryją. W czterdziestym dniu 

życia Jezusa przyniosła Go do świątyni, by 

wypełnić Prawo Starego Testamentu. Obok 

Jezusa i Jego Matki w obrzędzie ofiarowania 

udział wziął także starzec Symeon. Ewangelista 

Łukasz określa go trzema znaczeniami: 

człowieka sprawiedliwego, pobożnego i 

wyczekującego pociechy Izraela ( por. Łk 2, 25). 

Otrzymał on od Boga obietnicę, że nie umrze 

wcześniej, aż własnymi oczami nie ujrzy 

Zbawiciela. Czekał przez wiele lat z tęsknotą, 

miłością i wiarą. Zestarzał się i pochylił ku ziemi, 

ale wiara i miłość tak uwrażliwiły jego duszę, że 

gdy biedni i nie znani mu Rodzice wnosili 

Dziecię - ze szczególnym tchnieniem łaski 

dostrzegł w Nim Tego, którego oczekiwał. Wziął 

Dziecię na ręce i wzruszonym głosem dziękował 

Bogu: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo 

moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś 

przygotował wobec wszystkich narodów: światło 

na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, 

Izraela" (Łk 2, 29). Tę modlitwę do dziś 

odmawiają kapłani w porze wieczornej, jako 

dziękczynienie za przeżyty dzień. W święto 

Ofiarowania przynosi się do kościoła świece. 

Zapalamy je i stoimy wobec Boga ze światłem w 

rękach. Tak jak Maryja, która przyniosła do 

świątyni swojego Syna, a Symeon nazwał Go 

światłością narodów. Ludowa nazwa "Matki 

Bożej Gromnicznej" wywodzi się ze zwyczaju 

poświęcenia w tym dniu świec zwanych 

gromnicami. Dawniej gospodarz po powrocie z 

kościoła błogosławił zapaloną gromnicą swoje 

pole, obejście i zwierzęta w stajni. Potem 

kopciem robił znak krzyża nad drzwiami i 

oknami domu. Tradycyjnie gromnice 

przechowuje się nad obrazami świętych. Z 

zapaloną gromnicą wychodzi się naprzeciw 

kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament do 

chorego. W chwili śmierci daje się ją konającemu 

do ręki. W czasie burzy stawia się ją w oknie lub 

przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, a gdy 

w pobliżu wybucha pożar, wynosi się ją przed 

dom, modląc się o oddalenie niebezpieczeństwa. 

Obraz pędzla Piotra Stachiewicza pt. 

Gromniczna pięknie ujmuje tę rzeczywistość. 

Maryja idzie po śniegu, przez pola i zapalonym 

światłem - mocą Chrystusa odgania od ludzkich 

zagród i serc groźne wilki, symbol złych mocy. 

A poeta Kazimierz Laskowski wołał w wierszu: 

" Idą ludzie z kościoła / Bez obawy i lęku - / Ten 

się śmierci nie boi, / Co gromnicę ma w ręku!". 
Czym jest to święto dla nas? Przede wszystkim 

mamy sobie uprzytomnić, że każdy z nas jako 

chrześcijanin winien być światłością dla świata. 

To znaczy życiem ukazywać Chrystusa, 

utożsamić nasze myślenie z Ewangelią Jezusa, 

gdyż założone przez Niego "chrześcijaństwo nie 

jest czystą nauką, ani teorią" na temat tego, co 

było i co będzie z duszą człowieka, ale jest 

świadectwem rzeczywistego wydarzenia, 

mającego wpływ na całe życie człowieka" (L. 

Wittgenstein). Chrystus jest Bogiem, którego 

chrześcijanin przez wiarę spotkał i swoje życie 

stara się stosować do Niego. A przed każdym z 

nas stoi perspektywa krainy światła. Czy uda mi 

się tam wejść?     

                                    /ks. Andrzej Supłat/ 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 adoracja Najśw. 

Sakramentu a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Taca 

inwestycyjna w pierwszą niedzielę 

miesiąca przeznaczona jest na spłatę 

zadłużenia związanego z remontem 

ogrodzenia cmentarnego. W przyszłą 

niedzielę obchodzić będziemy w naszej 

parafii Dzień Życia Konsekrowanego. 

Taca zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona będzie na zakony 

klauzurowe. 

2. Jutro, 2 lutego Święto Ofiarowania 

Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). 

Porządek Mszy św.: o godz. 8.30 w 

Czachówku i o godz. 10.00 i 17.00 w 

kościele w Sobikowie. Na początku 

wszystkich Mszy św. 

błogosławieństwo gromnic. Prosimy o 

punktualne przyjście do kościoła. Nie 

święci się gromnic po Mszy św.  

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I 

Sobota miesiąca. W Sobikowie 

spowiedź od godz. 16.30 a o godz. 

17.00 Msza św. z nabożeństwem. W 

Czachówku spowiedź od godz. 18.00 i 

Msza św. z nabożeństwem do Serca 

Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy 

z Komunią św. do chorych. Prosimy o 

zgłaszanie chorych do zakrystii lub 

kancelarii. 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. 

4. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:  

- we wtorek, 3.02. - Krzaki 

Czaplinkowskie, ul. Wrzosowa, 

Okrężna, Brzozowa od godz. 16.00 

- w środę, 4.02. – Krzaki 

Czaplinkowskie, ul. Główna, 1 ksiądz 

od 9.30, drugi od 14.00 

- 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.  

5. Dzieci i młodzież z ks. Mariuszem 

powróciły z tygodniowego obozu 

zimowego w Murzasichlu. Dziękujemy 

wszystkim sponsorom a szczególnie 

Urzędowi Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria za dofinansowanie tego 

wyjazdu. 

6. 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. 

7. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

„Gościa” dołączona jest płyta DVD z 

serialem „Teresa od Jezusa”. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 
 



Intencje Mszalne 01 II – 08 II 
 

Niedziela 01.02. 

8.30  (Czachówek)   
10.00 + Wacława Buraczyńskiego w….rocz. śm., 

Mariannę, Bogusława, Radosława Buraczyńskich, 

Bolesławę, Stanisława, Jana Kabalów 
12.00 + Krystynę Mikielską w 2 rocz. śm. 

CHRZEST: Alan Filip Bobrowski 

13.15 + Czesława i Melanii Adamek 

Poniedziałek 02.02. 

10.00 + Eugenii w 15 rocz. śm. i Jana Baranów 

17.00 + Stanisławy Karbowiak 

Wtorek 03.02. 

17.00 + Norberta Kwiatkowskiego w 30 dni po śmierci 

Piątek 06.02. 

17.00 Intencja wolna 

18.00 Msza z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa w 

Czachówku 

Sobota, 07.02. 

7.10 Godzinki 

7.30 Intencja wolna 
17.00 Intencja wolna 

Niedziela 08.02 

8.30 (Czachówek) 
10.00 + Marka w 4 rocz. śmierci, Jana i Jerzego Kur 

10.00 + Anny w 1 rocz. śmierci i  Mariana Wydra 

12.00 + Genowefy w 5 rocz. śmierci, Antoniego, 
Michała Masnych oraz zm. z rodz. Masnych 

13.15 + Marii Papińskiej w 1 rocz. śm. 

18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania 

Za parafian 

                               intencje spisano 21.01.15 
 

Wizyta Duszpasterska 
W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców: 

Wtorek 3.02.2015 r.  

od 16.00 Krzaki 

Czaplinkowskie, ul. 

Wrzosowa, Okrężna, 

Brzozowa 

Środa 04.02.2015 r. 

Krzaki 

Czaplinkowskie, ul. Główna, 1 ksiądz od 9.30, 

drugi od 14.00 

Czwartek 05.02. 2015 r. 

Czarny Las za torami, od 9.30 

Sobota 07.02. 2015 r.  

od 9:30  Sobików-Parcela 
 

 

 

 

Refleksja na   

IV Niedzielę Zwykłą 

„Nasz Brat” 
 

Pan Jezus uwalnia nas od 

panowania szatana jako jeden z nas, nasz 

Brat. Wziął na siebie konsekwencje 

naszego zła, nasz grzech kosztował Go 

cierpienie i śmierć. We Mszy świętej 

sprawujemy pamiątkę Jego męki, śmierci 

i zmartwychwstania, by pamięć o tym 

była w nas stale żywa. Zrozumienie, jak 

cenni jesteśmy w oczach Boga, jest 

początkiem naszego nawrócenia.  /ks. 

Jarosław Januszewski/ 
 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Nie słuchaj, co i dziś niewierzący 

bełkocą, 

Co to jest? Nowa jakaś nauka z 

mocą… 

Ewangelia dla nas, to gwiazda 

polarna wiary, 

Z Niej czerpać mądrość Boga 

można bez miary, 

Jest dla zagubionego co do portu 

zmierza, 

Jedyną wskazówką ludzi z Bogiem  

 (Nowego) Przymierza. 
     

                                                        Kazimierz 
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