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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: Rdz 9,8-15 (Przymierze Boga z Noem po potopie) 

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

Drugie czytanie: 1 P 3,18-22 (Woda chrztu nas ocala) 

Ewangelia: Mk 1,12-15 (Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu 

usługiwali)  

 

Czas modlitwy i umartwienia 
 

Wielki Post to czas intensywnego życia 
duchowego, zerwania z grzechem i nawrócenia do 
Boga, pokuty, walki z własnymi słabościami i z 
mocami zła. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i hymn 
„Chwała na wysokości Bogu”, a dominującym 
kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. W tradycji 

Kościoła Wielki Post był też okresem intensywnego przygotowania katechumenów do 
chrztu, który otrzymywali w Wielkanoc. Hymny liturgiczne następująco wyrażają istotę tego 
okresu: „Dałeś nam przykład, o Jezu, czterdziestu dni umartwienia; aby w nas ducha 
odnowić, wymagasz postu i skruchy” albo w innym miejscu: „Jak naród wybrany idziemy 
za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej 
ucieczki z krainy grzechu i śmierci”. Minimum praktyk pokutnych na Wielki Post zostało 
wyznaczone przez prawo kościelne. Jednakże cały ten okres liturgiczny jest wezwaniem 
do pełnienia dzieł miłosierdzia, jałmużny i wzmożonej modlitwy. Szczególnymi 
nabożeństwami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odprawiana zwykle w piątki oraz 
niedzielne Gorzkie Żale. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że bez nawrócenia 
serca, czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. I odwrotnie — nawrócenie 
wewnętrzne skłania do uzewnętrznienia takiej postawy przez widzialne gesty i czyny 
pokutne (por. KKK 1430).                                                                / ks. Roman Kempny / 
 
 

 
                                                   Serdecznie zapraszamy  

w Wielkim Poście  
na Nabożeństwa Pasyjne: 

W piątki Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  
w Sobikowie o godz.16:30,  

w Czachówku po Mszy Św. o godz.18:00 
W niedzielę Nabożeństwo Gorzkich Żali  

po Mszy Św. o godz.10:00 
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Wielki Post na nowo odkrywany (1) 
Ostatnia niedziela karnawału, zwana u nas Niedzielą Zapustną, i 
ostatnie karnawałowe dni (tzw. ostatki) przypominają, że wkrótce 
wkroczymy w zupełnie nowy okres liturgiczny: Wielki Post, który 
ma nas przygotować do uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego. Wielki Post to szczególny czas nawrócenia i 
przemiany. Trwa od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, a 
dokładnie do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. Msza 
Wieczerzy Pańskiej należy już bowiem do Triduum 
Paschalnego. Liturgia rzymska okres Wielkiego Postu nazywa 
Quadragesima ("Czterdziestnica"). Nazwę tę pod koniec IV w. dla 
Palestyny poświadczają zarówno św. Hieronim (+419), wielki 
teolog i doktor Kościoła, jak i Egeria, pochodząca - jak się 
przypuszcza - z Galii lub Hiszpanii pątniczka, która 
prawdopodobnie w latach 80. IV w. 
po Chrystusie odbyła pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej, opisaną w 
odkrytym w 1884 r. pamiętniku 
podróży. Podobnie Sobór w Nicei 
(odbyty w roku 325) używa terminu 
Quadragesima Paschae 
("Czterdziestnica Paschy"). Św. 
Ireneusz, biskup Lionu, (+ ok. 202) 
w liście do papieża Wiktora I (+ 
200), napisanym ok. roku 190 po 
Chrystusie w związku ze sporem z 
kwartodecymanami co do daty 
świętowania Paschy, wspomina, że niektórzy chrześcijanie 
pościli przed Paschą w Wielki Piątek, inni - w Wielki Piątek i w 
Wielką Sobotę, przy czym byli wśród nich tacy, którzy czynili to 
przez 40 godzin w nawiązaniu do spoczynku Chrystusa w grobie 
przez 40 godzin. O dwudniowym poście przed Wielkanocą w I. 
poł. III w. pisze także wybitny starożytny łaciński pisarz Tertulian 
(+ ok. 240) w dziele O poście. Syryjskie Didascalia, pochodzące 
również z III w., mówią o poście trwającym w tygodniu 
poprzedzającym Wielkanoc od poniedziałku do czwartku. 
Kilkudniowy post przed Paschą, choć jeszcze nie w 
zinstytucjonalizowanej formie, opisuje także Dionizy (+264/265), 
biskup Aleksandrii i uczeń Orygenesa. Św. Atanazy z Aleksandrii 
(+373) w liście pasterskim skierowanym do wiernych w 334 r. z 
okazji Wielkanocy wspomina już o 40-dniowym poście. Podobnie 
Egeria poświadcza 40-dniowy post w Kościele Jerozolimskim pod 
koniec IV w., a także na terenach Hiszpanii i Galii (jeśli stamtąd 
pochodziła), przy czym w Jerozolimie post trwał 8 tygodni, gdyż 
dniami postu nie były ani soboty, ani niedziele (z wyjątkiem jednej 
soboty - Wigilii Paschy, kiedy trzeba było pościć). O 40 dniach 
przygotowania do Wielkanocy (choć raczej w odniesieniu do 
oczekujących na przyjęcie chrztu), pisze w czwartej ze swoich 
katechez także św. Cyryl Jerozolimski (+ ok. 386), a Euzebiusz, 
biskup Cezarei (+339) wskazuje, że 40-dniowe wielkopostne 
ćwiczenia naśladują historie z życia Mojżesza i Eliasza. Z końca 
IV w. pochodzą świadectwa dotyczące Kościoła Zachodniego: 
św. Ambrożego (+397), biskupa Mediolanu i św. Augustyna 
(+430) w odniesieniu do Afryki Północnej. W Rzymie do IV w. post 
przed doroczną pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwał 
tydzień. W poł. IV w. dołączono do niego jeszcze 3 tygodnie, co 
poświadcza historyk Sokrates (+ po roku 439) w Historii Kościoła 
(będącej kontynuacją Historii Euzebiusza), z wykluczeniem sobót 
i niedziel. W VI w. w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed 
Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedziel (które jako "Mała 

Pascha" nie dopuszczały postu i praktyk pokutnych) post trwał 
właściwie 36 dni. Dlatego wydłużono go o dni poprzedzające 
szóstą niedzielę przed Wielkanocą: środę, czwartek, piątek i 
sobotę. Tak więc Środa Popielcowa, powszechnie przyjęta na 
Zachodzie, stała się początkiem Wielkiego Postu i ostatecznie 
została wpisana do Mszału Rzymskiego Piusa V z roku 1570. Od 
czasów papieża Grzegorza Wielkiego (+604) datuje się 
powstanie tzw. Przedpościa. Niedziele Przedpościa zwane były: 
Pięćdziesiątnicą, Sześćdziesiątnicą, Siedemdziesiątnicą. 
Późniejsze ich polskie nazwy to: Niedziela Starozapustna, 
Mięsopustna, Zapustna. Niedziele te, choć przyjęte np. przez 
klasztory w Galii (i potwierdzone w VI w. przez gallikańskie 
synody), a także przez liturgię rzymską, są raczej pochodzenia 
wschodniego, a ich geneza łączy się z potrzebą uzupełnienia (do 
40) brakujących dni Wielkiego Postu po odliczeniu sobót i niedziel 

tego okresu. Tak więc już na 3 
tygodnie przed Wielkim Postem 
Kościół wprowadzał pokutny, 
fioletowy kolor szat 
liturgicznych, usuwał ze Mszy 
św. odmawianie Gloria i śpiew 
radosnego Alleluja, i nakazywał 
również w okresie Przedpościa 
złagodzony nieco post. Zniósł go 
dopiero w roku 1284 papież 
Innocenty IV (+1254). Natomiast 
ostatnia reforma liturgiczna 
zniosła całe Przedpoście. 

Opuszczenie czasu Przedpościa ukazało na nowo symboliczną 
wymowę 40 dni Wielkiego Postu. Chociaż przygotowanie do 
Paschy, z biegiem czasu określone dokładnie przez uchwały 
różnych synodów, wyrosło z duchowej potrzeby chrześcijan i ich 
ostrej świadomości znaczenia Zmartwychwstania Pańskiego, 
niestety, wraz z uzyskaną przez Kościół wolnością religijną i 
nagłym wzrostem liczby wiernych, wielu wyznawców Chrystusa 
nie prowadziło życia zgodnego z zasadami Ewangelii. 
Nadchodząca więc Wielkanoc stała się okazją do wewnętrznej 
przemiany, do procesu rozpoczynanego w Środę Popielcową i 
trwającego przez 40 dni. Dlaczego tak wielkie znaczenie 
przywiązywano do tego, aby ów okres poprzedzający doroczną 
Paschę trwał 40 dni? Otóż liczba 40 w Piśmie Świętym ma wymiar 
symboliczny. Stąd też liczba 40 dni postu tak naprawdę nigdy nie 
była rozumiana w sensie ściśle matematycznym, lecz 
zdecydowanie duchowym. 40 dni pościł na pustkowiu Chrystus. 
40 dni trwał biblijny potop. 40 dni i nocy przebywał Mojżesz na 
Synaju. 40 dni i nocy wędrował Eliasz na górę Horeb. O 40 dniach 
mówił Jonasz, gdy nawoływał do przemiany mieszkańców 
Niniwy. Przez 40 dni nękali Izraelitów Filistyni zanim zostali 
zwyciężeni przez Dawida. Wreszcie przez 40 lat błąkał się po 
pustyni naród wybrany zanim wszedł do Ziemi Obiecanej. Liczba 
40 jest więc w Biblii niejako zarezerwowana dla dzieł 
oczyszczenia, dzieł przygotowania do jakiegoś ważnego, 
przełomowego wydarzenia w historii pojedynczego człowieka, 
historii danego narodu i całej historii zbawienia. Dlatego też 
właśnie okres przygotowania do pamiątki Wielkiej Nocy 
Zmartwychwstania Chrystusa wydłużono do 40 dni i uznano, że 
najlepszym sposobem przygotowania się oraz odrodzenia 
duchowego i moralnego będzie asceza, pokuta i post.  
                                                           /ks. Daniel Brzeziński/

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jak 

zwykle Parafialny Zespół Caritas 

zbiera do puszek ofiary na rzecz swoich 

podopiecznych. W przyszłą niedzielę 

Taca inwestycyjna przeznaczona 

będzie na spłatę zadłużenia związanego 

z remontem ogrodzenia cmentarnego. 

Ofiary zbierane do puszek po Mszach 

św. przeznaczone będą zgodnie z 

zaleceniem kurialnym na pomoc 

Kościołowi w świecie. 

2. Dziękujemy p. Danucie 

Chmielewskiej i Ryszardowi 

Rosłonowi w Sobikowie oraz p. 

Arturowi Książkowi w Czachówku za 

przygotowanie tegorocznej dekoracji 

wielkopostnej. Bóg zapłać wszystkim 

za poniesiony trud. 

3. We wszystkie piątki Wielkiego 

Postu odprawiamy nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej w Sobikowie o godz. 16.30, 

w Czachówku o godz. 18.00. 

Harmonogram prowadzenia Drogi 

Krzyżowej wywieszony jest na tablicy 

ogłoszeń. 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.   

4.  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. 

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. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Michał Kiljański, kawaler z 

Wrociszewa i Edyta Nowak, panna z 

Czaplina w parafii tutejszej. Zapowiedź 

pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

7. 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 22 II – 01 III 
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 

13.15 + Mieczysława Zawadzkiego w 2 rocz. 

śm., Jana Zawadzkiego i Anny Wrotek 

Poniedziałek 23.02. 

17.00 + Józefa i Jadwigi Fudeckich, 

Stanisława Helińskiego, zm. z rodz. Klimków, 

Fudeckich i Nowaków 

Środa 25.02. 

17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, Za parafian 

Piątek 27.02. 

16.00 + Piotra Biczyka 

16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

17.00 + Leszka, Jana Szostaków, Zofii i 

Władysława Tomasików 

Sobota, 28.02. 

17.00 + Hanny Jeleń w 10 rocz. śm. 

Niedziela 01.03. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Heleny Makulskiej(im.), Jana 

Makulskiego, Mariannę Zwolińską, Mariannę 

Klimek 

Nabożeństwo Gorzkie Żale 

10.00 + Genowefy i Józefa Odolińskich, Jana 

Matysiaka 

12.00 + Heleny(im.), Zenona Chajęckich, 

Andrzeja Szymczaka, Heleny, Antoniego, 

Romana Chajęckich,  

CHRZEST: Gabryel Strzeżek 

13.15 + Tadeusza Płaczka w 2 rocz. śm. 

                               intencje spisano 17.02.15 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Sobikowie: 
27.02.KŻR z Aleksandrowa i Buczynowa 
6.03. Dzieci ze Szkół Podstawowych 
13.03. Animatorzy i Kandydaci do Bierzmowania 
20.03. KŻR z Cendrowic 
27.03. Droga Krzyżowa ulicami parafii 

 

 

Refleksja na   

I Niedzielę  

Wielkiego Postu 

„Przymierze z Bogiem” 
 

Przymierze z Bogiem to wejście z Nim 

w niezwykle obiecującą relację! Trwając 

w niej, będziemy doświadczać postępu 

w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. 

W Nim bowiem owa relacja znajduje 

swoje wypełnienie. W Nim bliskość Boga 

dana jest najintensywniej, jak to tylko 

możliwe. To dzięki Jego 

zmartwychwstaniu znajdziemy się po 

prawicy Ojca, gdzie Chrystus odwiecznie 

zasiada.        /Wojciech Jędrzejewski OP/  
                            

Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Czachówku: 
27.02.Dzieci ze Szkół Podstawowych 
6.03. KŻR z Czachówka i Bronisławowa 
13.03. Animatorzy i Kandydaci do Bierzmowania 
20.03. Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska 
27.03. Droga Krzyżowa ulicami parafii 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

 

Kiedy szatan kusi, wtedy łatwo być na 

dnie, 

gdy się modlisz uparcie, potężny Bóg 

słabnie.  

Modlitwy nie muszą być wzniosłe, 

wyszukane,  

im prostsze, ale szczere są milej widziane. 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 

Boże.» 

Gdy CZAS przyjdzie, nawet modlitwa już 

Ci nie pomoże. 

  
                                                        Kazimierz 
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