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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: Kpł 13, 1-2. 45-46 (Odosobnienie trędowatego) 

Psalm responsoryjny: Ps 32,1-2.5 i 11 

Drugie czytanie: 1 Kor 10,31-11,1 (Paweł naśladowcą Chrystusa) 

Ewangelia: Mk 1,40-45 (Uzdrowienie trędowatego)  

 

18 luty – Środa Popielcowa 

 
Pierwszy dzień Wielkiego Postu wyróżnia się posypaniem przez kapłana głów 
popiołem i przypomnieniem prawdy: „Z prochu powstałeś i w proch się 
obrócisz”. Kościół jednak zaraz do tej 
prawdy dodaje: „Ale Pan cię wskrzesi w Dzień 
Ostateczny”. Ta prawda jest posiewem nadziei na 
uczestnictwo w dobrach wysłużonych nam przez 
Chrystusa. Dlatego pierwsze przypomnienie 
przeplata się z wezwaniem: „Nawracajcie 
się i wierzcie Ewangelii”. Wierzcie 
przede wszystkim prawdzie zapowiadającej wskrzeszenie ludzkich prochów i ich 
udział w chwale zmartwychwstałego i zasiadającego po prawicy Boga 
człowieczeństwa Jezusa. Liczne uczestnictwo w tym obrzędzie wskazuje, że ma on 
nadal dla wielu ludzi duże znaczenie. Chcą raz w roku posypać głowę popiołem i 
powiedzieć sobie: Nie bądź taki ważny. Pamiętaj o śmierci. Posypują głowy popiołem 
na znak wejścia na ścieżki pokuty, by wynagrodzić Bogu za grzechy własne i całego 
świata. Ma ten obrzęd przypomnieć im prawdę o własnej nicości i jednocześnie 
prawdę o oczekujących nas radościach Królestwa Niebieskiego. Pozwala usłyszeć 
jeszcze raz wezwanie do zawierzenia siebie Temu, który nigdy nie zawodzi i bogaty 
w miłosierdzie – zaprasza nas do radości swego domu. Dlatego w tym popiele żarzą 
się iskierki ognia wielkiej, Boskiej ku nam miłości.                                    /ks. Florian/                                                                                                          

 
 

10 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował arcybiskupem 
koadiutorem archidiecezji warmińskiej dotychczasowego biskupa 
pomocniczego archidiecezji warszawskiej Józefa Górzyńskiego, 
zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini.  
Ks. Biskupowi życzymy wielu łask Bożych w nowych zadaniach 
jakie z woli Ojca Świętego zostają przed Nim postawione. 
Dziękujemy również za posługę w naszej archidiecezji, szczególnie 
w naszej wspólnocie parafialnej          /Duszpasterze i Parafianie/ 
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O Solidarność z Ukrainą 
Wśród wielu podejmowanych tematów sprawa 
Ukrainy mimo wszystko jest priorytetowa. Tam 
toczy się wojna. Separatyści – terroryści z 
wojskami rosyjskimi napadają na suwerenny 
kraj, tuż za naszą granicą. Ostatnie nagrania, 
które udostępniła nam telewizja, pokazują, jak 
traktowani są ukraińscy żołnierze wzięci do 
niewoli: są bici, kopani, 
upokarzani; rozmawia 
się z nimi, przykładając 
im nóż do szyi, mają 
twarze czerwone od 
uderzeń. Na oczach 
całego świata w XXI 
wieku można tak 
traktować człowieka... 
W naszej ojczyźnie 
obchodzimy 70. rocznicę wyzwolenia 
hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-
Birkenau. Do Oświęcimia przybyło wielu 
znakomitych polityków, aby wyrazić potępienie 
dla niemieckich zbrodni. Podkreślają oni, że 
należy czynić wszystko, by nigdy się to nie 
powtórzyło. Przybywając, dają świadectwo 
szacunku dla godności człowieka. Ale przecież i 
dzisiaj podobne sytuacje mają miejsce na całym 
świecie. Obrazy bestialstwa widzimy na Ukrainie, 
islamiści zabijają chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce, w Pakistanie, oglądamy 
tragiczne sceny z udziałem dżihadystów, którzy 
torturują niewinnych. Krew Abla rozlewa się po 
całym globie – Kain wydaje się panować nad 
światem. Dokonuje się także zbrodni na 
nienarodzonych, starych, chorych i 
niedołężnych. Nieustannie trzeba przypominać V 

przykazanie Boże: Nie zabijaj, które dzisiaj jest 
tak lekceważone, pomijane lub odsuwane. I 
trzeba czynić, co tylko możliwe, by zapobiec 
rozlewowi krwi. Kiedy jednak kandydat na 
prezydenta ze strony PiS Andrzej Duda 
zauważył, że trzeba zastanowić się nad sprawą 
pomocy dla Ukrainy, propaganda koalicji 
rządzącej od razu zarzuciła mu, że chce 

wprowadzić polskie 
wojsko na ten teren. A 
przecież istnieją i inne 
sposoby pomocy 
Ukrainie, a także 
możliwości wpływu na 
Rosję, by zaniechała 
agresywnych działań w 
stosunku do wolnego 
kraju. Ukraina i jej 
mieszkańcy mają prawo 

zachować swój sposób życia i swoje myślenie, 
które biegnie ku zachodniej Europie. To przejaw 
wolności, sprawiedliwości i bardzo potrzebnego 
umiaru w stosunkach między krajami. Rosyjscy 
zwierzchnicy mają jednak swoje plany, dlatego 
dokonują działań zaborczych. Europa wykazuje 
się zwyczajnym egoizmem i poszukiwaniem 
różnego rodzaju interesów gospodarczych, co 
widać m.in. w braku solidarności krajów UE oraz 
w przedziwnej polityce wobec Rosji m.in. Francji, 
Niemiec i Grecji. Polacy zawsze stosowali się do 
tego, co zawierało się w haśle: „Za wolność 
waszą i naszą”. Wydaje się, że dzisiaj 
szczególnie powinniśmy wszyscy je sobie 
uświadamiać. To wiodący temat dla Europy: 
pokój na Ukrainie. I, jak przypominała Matka 
Boża w Fatimie, modlitwa o to, żeby Rosja się 
nawróciła.                              /ks.Ireneusz Skubiś/

  

 
Serdecznie zapraszamy w Wielkim Poście  

na Nabożeństwa Pasyjne: 
W piątki Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz.16:30 

W niedzielę Nabożeństwo Gorzkich Żali  
po Mszy Św. o godz.10:00 

 

                                                                                                          



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. W dniu dzisiejszym obchodzimy  

Parafialny Dzień Chorych. Uroczysta Msza 

Św. na której udzielony zostanie Sakrament 

Namaszczenia Chorych zostanie 

odprawiona o godz. 10:00. 

2. Dziś taca przeznaczona jest na nasze 

Seminarium Duchowne w Warszawie. 

3. W tym tygodniu w Środę Popielcową, 18 

lutego rozpoczynamy Okres Wielkiego 

Postu. Te 40 dni przygotowujące nas do 

świąt Zmartwychwstania Pańskiego niech 

będą dla nas czasem refleksji na 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 17.00 a w Czachówku o 18.00. 

Podczas Mszy św. obrzęd poświęcenia 

popiołu i posypania nim głów. Możliwość 

spowiedzi podczas Mszy św. wieczornych. 

W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. 

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu 

odprawiamy nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej w Sobikowie o godz. 16.30, w 

Czachówku o godz. 18.00. 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.   

5. W sobotę 21.02.2015 r o godz. 10:00 

spotkanie formacyjne dla ministrantów z 

Sobikowa i Czachówka. W tym miesiącu 

spotkanie odbędzie się w sali 

katechetycznej w Sobikowie. Obecność 

obowiązkowa. 

6. Również w sobotę 21.02.2015 r o godz. 

18:00 na plebanii odbędzie się spotkanie 

przedstawicieli wszystkich grup 

parafialnych w sprawie organizacji II 

Parafialnego Festynu Rodzinnego. Na 

spotkanie zapraszamy wszystkich 

chętnych, którzy chcieliby się włączyć w 

organizację festynu. 

7. Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz 

Parafialnego Zespołu Caritas. Na stoliczku za 

ławkami znajdują się ulotki informujące jak tego 

dokonać. Również informacje na ten temat 

znajdziemy na stronie internetowej parafii. 

Wolontariusze ŚDM za dowolną opłatą pomogą 

w rozliczeniu podatkowym PIT. 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. 

8. 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. 

9. W tym tygodniu zakończyliśmy 

tegoroczną kolędę. Bardzo serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy nas 

życzliwie przyjęli. Niech 

błogosławieństwo Boże towarzyszy im na 

wszystkich drogach tego roku. Podczas 

kolędy złożono ofiary na spłatę zadłużenia 

za ogrodzenie cmentarne w wysokości 

55075,- zł. Serdeczne Bóg zapłać.  

10. 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 15 II – 22 II 
Niedziela 15.02 

8.30 (Czachówek) 

10.00 + Pawła Jarosza 

12.00 O Boże błog. dla Haliny i Dariusza 

Miesiaków w 25 rocz. ślubu 

12.00 + Henryka i Zofii Stańczyków 

CHRZEST: 

Ksawery Andrzej Charewicz-Biegaj 

Oliwia Maria Szczepek 

Cezary Świątkiewicz 

Filip Świątkiewicz 

Kinga Joanna Winiarek 

13.15 Za parafian 
 

Poniedziałek 16.02. 

14.00 Pogrzeb: + Leon Winiarek 
 

Wtorek 17.02. 

17.00 + Teresy Kopyszko w 30 dni po śmierci 
 

Środa 18.02. 

10.00 + Stanisława w 15 rocz. śm. Genowefy 

Maciaków, Stefana w 18 rocz. śm. i 

Stanisławy Wiśniewskich 

17.00 Intencja wolna 

18.00 Msza Św. w Czachówku 
 

Piątek 20.02. 

16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

17.00 Intencja wolna 
 

Sobota, 21.02. 

16.30 + Teresy Karaszkiewicz w 30 dni po 

śmierci 

17.00 + Andrzeja Szustkiewicza w 3 rocz. śm., 

zm. z rodz. Szustkiewiczów i Girulskich 
 

Niedziela 22.02. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Krystyny Tywonek 9 rocz. śm. , 

Tadeusza Tywonka w 27 rocz. śm. 

Nabożeństwo Gorzkie Żale 

12.00 + Michaliny i Stanisława Marszałów, 

Antoniego Matysiaka, Andrzeja Otulaka, Zofii 

Matysiak 

12.00 + Heleny Andziak w 20 rocz. śm 

 

 

 

Refleksja na   

VI Niedzielę Zwykłą 

„Nie opowiadaj. 

Dziękuj!” 
Najlepszym sposobem 

głoszenia Ewangelii (dawania 

świadectwa o Jezusie) jest wdzięczność 

Bogu, która wyraża się stylem życia i 

postępowaniem. Samo opowiadanie na 

niewiele się zda. A już na pewno niewiele 

można zrobić namawianiem: "No idź do 

kościoła". "Złóż ofiarę za swe 

oczyszczenie". Jesteśmy oczyszczeni z 

win Krwią Chrystusa. Mamy więc powód 

do nieustannych ofiar dziękczynnych. 

Taką ofiarą jest Eucharystia, ale jest nią 

też przemiana serca na podobieństwo 

Chrystusa i naśladowanie Go.  

                           /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 

13.15 + Mieczysława Zawadzkiego w 2 rocz. 

śm., Jana Zawadzkiego i Anny Wrotek 
                               intencje spisano 11.02.15 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

 

Wszyscy jesteśmy trądem grzechu 

skażeni,  

ale czy wszyscy z nas będą oczyszczeni? 

Bo aby wina nasza była wymazana, 

nie wystarczy tylko upaść na kolana. 

Szczęśliwy ten, kto usłyszy skruszony 

gdy Pan przemówi: «Chcę, bądź 

oczyszczony».  
                                                        Kazimierz 
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