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Włodzimierz Czerwiński 
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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 22,1-2.9-13.15-18 (Ofiara Abrahama) 

Psalm responsoryjny: Ps 116,10 i 15.16-17.18-19 

Drugie czytanie: Rz 8, 31b-34 (Bóg nie oszczędził dla nas własnego syna) 

Ewangelia: Mk 9,2-10 (Przemienienie Pańskie)  

 
Komunikat na II niedzielę Wielkiego Postu "Ad Gentes" 1 marca 2015 roku 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Kapłani, 
Siostry i Bracia! 

Przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu zwaną „ad gentes” jako Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „Z misjonarzami głośmy pojednanie”. Obchodzimy ją 
w roku IV Krajowego Kongresu Misyjnego, którego patronem został św. Jan Paweł II, największy 
współczesny misjonarz. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 czerwca w Warszawie pod hasłem 
„Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”.Pragniemy objąć naszą modlitwą misjonarki 
i misjonarzy z Polski, którzy mimo wielu przeciwności, a niekiedy i ryzyka utraty życia, wytrwale 
głoszą Chrystusa. Z niepokojem obserwujemy narastanie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza 
w najuboższych regionach świata. Setki tysięcy ludzi żyją w niewyobrażalnej nędzy 
i doświadczają cierpień z powodu brutalnych prześladowań, konfliktów etnicznych i religijnych. 
Niestety, o wielu konfliktach w Afryce i Azji milczy światowa opinia publiczna, skazując ich ofiary 
na zapomnienie i osamotnienie.Misjonarki i misjonarze są obecni wśród cierpiących, służą 
pomocą i wsparciem duchowym. Głoszą pojednanie i pokój. Wzywają zwaśnionych do 
przebaczenia, wyzbycia się uprzedzeń i wrogości. Uczą dialogu i odbudowują wzajemne zaufanie 
i szacunek. Misjonarze udzielają schronienia sierotom, porzuconym, chorym, niepełnosprawnym 
i starszym. Solidaryzując się w ten sposób z Chrystusem prześladowanym i cierpiącym 
w ubogich, są znakiem nadziei na lepszą przyszłość.Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy 
jesteśmy współodpowiedzialni za misje. Pomagając misjonarkom i misjonarzom, których liczba 
systematycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę. W imieniu misjonarzy 
wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za stałą troskę o misje. Dzięki 
Waszej modlitwie i ofiarności świadczą oni o Chrystusie poprzez słowo, szafują sakramenty 
święte oraz budują kościoły i kaplice, ośrodki zdrowia i szkoły. Misjonarze pomagają ubogim, 
wspierają chorych, więźniów i starców. Potrzebują oni naszej pomocy. Niech wyrazem 
solidarności z nimi będzie wytrwała modlitwa. Chorzy i starsi niech upraszają Boże 
błogosławieństwo dla posługi misyjnej ofiarowując swe cierpienia, trudy oraz niedostatki 
w intencji misji. Dzieci i młodzież niech włączą się w prace parafialnych grup misyjnych.Oprócz 
pomocy modlitewnej misje potrzebują naszego finansowego wsparcia. Pomóżmy misjonarzom 
przekazując dziś ofiarę do puszek. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na konto 
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, a także wysyłając sms-a na numer 72032. Poprzez naszą hojność 
stajemy się współpracownikami misjonarzy. Informacje o formach pomocy misjom znajdziemy na 
stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za 
pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

 
Ks. bp Jerzy Mazur SV 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

 

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


Wielki Post na nowo odkrywany (2)  
Choć kształtowanie się dawnej liturgii wielkopostnej pozostaje do dziś 
owiane tajemnicą, szczególnie gdy chodzi o określenie czasu 
powstania poszczególnych modlitw czy formularzy, ustalenie źródeł 
ich pochodzenia i okoliczności ostatecznej redakcji tekstów 
liturgicznych, w historycznym rozwoju liturgii wielkopostnej można 
wyróżnić pewne etapy. W pierwszej fazie w Wielkim Poście liturgię 
eucharystyczną sprawowano jedynie w niedziele, natomiast w środy i 
w piątki sprawowano liturgię słowa Bożego (prawdopodobnie jednak 
połączoną z udzielaniem Komunii św.). Sprawowanie Mszy św. 
posiadało bowiem zawsze radosny, paschalny charakter. Z czasem 
zaczęto sprawować Eucharystię także w środy i piątki, od V w. w 
poniedziałki, nieco później - we wtorki i soboty. Ok. 600 r. w liturgię 
Wielkiego Postu włączono dni wiosennego postu kwartalnego i 
przeniesiono - ze względu na malejącą liczbę osób 
dorosłych przystępujących do chrztu św. - skrutinia 
(celebracje, podczas których następowało 
stopniowe "wtajemniczanie", wprowadzanie 
katechumenów w tajemnice wiary) z trzeciej, 
czwartej i piątej niedzieli na dni powszednie 
Wielkiego Postu. Wreszcie w VIII w. wprowadzono 
sprawowanie Eucharystii w czwartki Wielkiego 
Postu. Wtedy zostały także wprowadzone 
formularze mszalne na wszystkie dni powszednie Wielkiego Postu. 
Zachowane w Mszale Rzymskim do naszych czasów, ubogacają 
liturgię wielkopostną od strony teologicznej i ascetycznej, stając się - 
obok innych tekstów mszalnych - źródłem swoistej katechezy.  
Charakter rzymskiej liturgii wielkopostnej kształtowało wiele 
czynników, które w zasadniczy sposób zaważyły na jej późniejszym 
rozumieniu i sprawowaniu. Wśród nich powszechnie wymienia się 
takie zjawiska jak: instytucja katechumenatu, publiczna pokuta, 
liturgia stacyjna oraz wspominanie Męki Pańskiej. Katechumenatem 
nazywamy trwający w starożytności chrześcijańskiej zwykle dwa lub 
trzy lata okres przygotowywania się dorosłych kandydatów do 
przyjęcia chrztu. Owo przygotowanie intensyfikowało się w Wielkim 
Poście poprzedzającym Wigilię Paschalną, podczas której 
katechumen miał przyjąć sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. W kolejne niedziele Wielkiego Postu (trzecią, 
czwartą i piątą) w czasie Mszy św. odczytywano najprawdopodobniej 
- jak to ma miejsce i dzisiaj, po Soborze Watykańskim II - perykopy 
ewangeliczne: o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od 
urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. Instytucja katechumenatu 
zaczęła zanikać od VI w., gdy coraz częściej chrztu udzielano 
niemowlętom. Wraz z jej zanikaniem coraz bardziej zapominano także 
o pierwotnym chrzcielnym aspekcie Wielkiego Postu. Podobnie 
możemy powiedzieć o istniejącej w starożytnym chrześcijaństwie 
instytucji publicznych pokutników. Oficjalne przyjęcie do stanu 
publicznie pokutujących grzeszników początkowo odbywało się w 
poniedziałek po I Niedzieli Wielkiego Postu, a kiedy początek 
Wielkiego Postu przesunięto na środę przed tą niedzielą, wtedy 
również i publiczną pokutę rozpoczynano w środę inicjującą Wielki 
Post. Nazwano ją Środą Popielcową z powodu praktyki posypywania 
głów grzeszników popiołem na znak podjęcia pokuty, co znajduje 
swoje głębokie uzasadnienie już w Starym Testamencie. Z czasem, 
gdy zanikał odrębny stan publicznych pokutników, sens posypywania 
głów popiołem stawał się coraz bardziej duchowy. W X w. na terenach 
Niemiec w Środę Popielcową zaczęto posypywać popiołem głowy 
wszystkich wiernych rozpoczynających okres przygotowania do 
Wielkanocy. Wkrótce zwyczaj przeniknął na tereny dzisiejszych 
Włoch, by na przełomie XI i XII w. znaleźć swoje miejsce w liturgii 
rzymskiej, a od XIII w. także zostać zaaprobowany w liturgii papieskiej. 
Sens posypywania głów popiołem pozostaje wciąż ten sam. Obrzęd 
symbolizuje przemijalność i kruchość ludzkiego życia na 
ziemi. Franko-germańsko-rzymska praktyka posypywania głów 
popiołem nieprzerwanie zachowała się do naszych czasów. Inaczej 

było natomiast ze starożytną i średniowieczną rzymską liturgią 
stacyjną. W łacińskiej literaturze chrześcijańskiej termin statio 
oznacza najpierw "post" nie tyle w sensie jednostkowego 
powstrzymania się od pewnych pokarmów czy w sensie odmawiania 
modlitwy, lecz raczej w sensie stałej, ciągłej praktyki religijnej czy 
nawet sprawowania samej liturgii. W takim kontekście używa go np. 
Tertulian (+ po 220). Termin statio (termin techniczny w Izraelu: "stać 
przed Panem") stał się synonimem zgromadzenia liturgicznego. Tak 
więc w Rzymie statio oznaczała uroczyste zgromadzenie 
eucharystyczne pod przewodnictwem biskupa Rzymu w asyście 
duchowieństwa miasta. Liturgia stacyjna rozpoczynała się w jednym z 
wyznaczonych kościołów, gdzie schodzili się wierni (stąd nazwa 
collecta na oznaczenie kościoła zgromadzenia) i skąd w procesji 
ruszali do innego kościoła (titulus, czyli kościoła tytularnego w 
mieście) lub na cmentarz poza miastem. Tam sprawowana była Msza 

św.: statio danego dnia Wielkiego Postu. Miejsce 
następnego spotkania ogłaszane było przed 
Komunią św. Rzymska liturgia stacyjna zanikła 
wraz z przeniesieniem się papieży do Awinionu w 
XIV w., ale praktyka liturgii stacyjnej znana była 
również w innych miastach: Tours, Metz, 
Jerozolimie, Antiochii czy Oxyrhynchus w Egipcie, 
gdzie - według zachowanych świadectw - w roku 
535/536 odbyto 66 zgromadzeń stacyjnych w 26 

kościołach. Po ustaniu zgromadzeń stacyjnych w XVI w. zaczęto do 
nich powracać dopiero w wieku XX (np. w 1932 r. w Mediolanie, w 
1948 r. w Linzu). Trzeba jednak dodać, iż potrydencki Mszał Rzymski 
Piusa V, aż do swojej ostatniej edycji z 1962 r., zamieszczał tradycyjne 
tytuły kościołów, w których niegdyś odbywała się liturgia stacyjna. 
Nowy impuls owej starożytnej praktyce daje błogosławiony Jan XXIII 
(+1963), który już w pierwszym roku swojego pontyfikatu wziął udział 
w liturgii stacyjnej w Środę Popielcową 1959 r. w kościele św. Sabiny 
na Awentynie w Rzymie. Praktykę tę kontynuował Paweł VI (+1978). 
Również Jan Paweł II bierze udział w procesji od kościoła św. 
Anzelma do kościoła św. Sabiny, gdzie na rozpoczęcie Wielkiego 
Postu, w Środę Popielcową, sprawowana jest uroczysta liturgia 
papieska. Mszał Rzymski Pawła VI zaleca, aby w Wielkim Poście "w 
większych miastach odbywały się zgromadzenia Kościoła 
miejscowego na wzór rzymskich nabożeństw stacyjnych, pod 
przewodnictwem biskupa diecezjalnego. Takie zgromadzenia mogą 
się odbywać w niedziele, albo w dogodne dni tygodnia, w sposób 
dostosowany do miejscowych zwyczajów. Można je urządzać przy 
grobach Świętych albo w głównych kościołach, albo w sanktuariach 
lub w uczęszczanych miejscach pielgrzymkowych" (Mszał Rzymski 
dla Diecezji Polskich, s. 61). Wydaje się, że najmocniej na kształt 
liturgii wielkopostnej wpłynął motyw Męki Pańskiej, tak bardzo 
charakterystyczny dla liturgii rzymskiej, w której V Niedzielę Wielkiego 
Postu nazywano I Niedzielą Męki Pańskiej, zaś Niedzielę Palmową, 
jeszcze w czasach Leona Wielkiego (+461) - II Niedzielą Męki 
Pańskiej i w której mszalny śpiew "Alleluja" na przełomie V i VI w. 
zastąpiono bardziej odpowiednim w tym okresie śpiewem wersetów 
psalmicznych (zwanym tractus) według dawnych, bardzo prostych 
melodii. Chociaż temat Męki Pańskiej w liturgii wielkopostnej w sensie 
ścisłym dotyczy dwóch ostatnich tygodni lub wręcz tylko Wielkiego 
Tygodnia, w pobożności ludowej wysunął się na pierwsze miejsce i 
zdominował cały okres czterdziestu dni. Temat Jezusowej męki 
bardzo silnie zakorzenił się również w religijności polskiej, w pewnym 
sensie wypierając inne idee przewodnie. W ten sposób w Wielki Post 
w Polsce na stałe - obok kazań pasyjnych (rozpowszechnionych od 
XIII w.), pieśni nabożnych o Męce Pańskiej (śpiewanych od XVII w.) i 
Drogi Krzyżowej (odprawianej od początku XVIII w.) - wpisało się 
nasze rodzime nabożeństwo Gorzkich Żali, wydanych drukiem po raz 
pierwszy w 1707 r. w Warszawie pt. Snopek mirry z Ogrodu 
Getsemańskiego i rozpowszechnionych przez Księży Misjonarzy.  
                                                                        /ks. Daniel Brzeziński/

 



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 

przeznaczona jest na spłatę zadłużenia 

związanego z remontem ogrodzenia 

cmentarnego. Ofiary zbierane do puszek po 

Mszach św. przeznaczona są na pomoc 

Kościołowi w świecie. 

2. We wtorek 3 marca o godz. 19.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Ekonomicznej na zebranie. 

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 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. 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. 

5. W przyszłą niedzielę 8.03. 2015 o godz. 

18:00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów 

do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 

6. 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. 

7. W sobotę 7.03. 2015 r. o godz. 10:00 

spotkanie formacyjne dla Ministrantów z 

Czachówka i Sobikowa. W tym miesiącu 

spotkanie odbędzie się w kaplicy w 

Czachówku. Obecność obowiązkowa. Na 

początek spotkania prosimy o przybycie 

rodziców naszych ministrantów. 

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. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Tomasz Maciej Herbich, kawaler z 

Warszawy i Katarzyna Górzyńska, panna z 

Czarnego Lasu w par. tutejszej. Zapowiedź 

pierwsza. 

- Robert Wiśniewski, kawaler z parafii Niep. 

Pocz. NMP w Gdańsku i Paulina Oneksiak, 

panna z Czachówka w par. tutejszej. 

Zapowiedź pierwsza. 

- Michał Kiljański, kawaler z Wrociszewa i 

Edyta Nowak, panna z Czaplina w parafii 

tutejszej. Zapowiedź druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

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 01 III – 08 III 
Niedziela 01.03 
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Heleny Makulskiej(im.), Jana Makulskiego, 
Mariannę Zwolińską, Mariannę Klimek 
10.00 + Genowefy i Józefa Odolińskich, Jana 
Matysiaka 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Heleny(im.), Zenona Chajęckich, Andrzeja 
Szymczaka, Heleny, Antoniego, Romana Chajęckich,  
CHRZEST: Gabryel Strzeżek 
13.15 + Tadeusza Płaczka w 2 rocz. śm. 
Poniedziałek 02.03. 
17.00 + Stanisławy Karbowiak 
Środa 04.03. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Piątek 06.03. 
16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
17.00 + Mieczysława Krupy w 30 dni po śm. 
18.00 Msza Święta z nabożeństwem do Serca Pana 
Jezusa w Czachówku 
Sobota 07.03. 
7.10 Godzinki 
7.30 Msza Św. ku czci NMP 
16.00 + Adama Michalskiego w 1 rocz. śm. 
16.30 + Władysławy Lewandowskiej w 3 rocz. śm., 
Jana, Tadeusza Lewandowskich, Janiny Ślifirskiej 
17.00 + Henryka Chmielewskiego w 12 rocz. śm., 
Leokadii, Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich 
Niedziela 08.03. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 + Marianny Malinowskiej w 18 rocz. śm., 
Tadeusza Szymańskiego 
10.00 + Józefa Urbanowicza(im.), Marianny 
Urbanowicz, Stanisława i Zofii Choińskich, Aliny 
Płaska 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Heleny, Antoniego, Romana, Zenona 
Chajęckich, Marianny, Stefana Królaków 
12.00 + Franciszka w 32 rocz. śm., Kazimierę, Józefa, 
Mirosława Gutów, zm. z rodz. Kucińskich i Borowskich 
CHRZEST:  
Pola Zwierzchowska 
13.15 O zdrowie dla Heleny Szustkiewicz 
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
Za parafian 
                               intencje spisano 25.02.15 

 

 

Refleksja na   

II Niedzielę  

Wielkiego Postu 

„Zamienić mrok w 

jasność” 
Wiara jest drogą wewnętrznego 

przeobrażenia. Abraham, decydując się na 

śmierć syna, mówi Bogu: przekonałeś 

mnie do siebie podczas naszej wspólnej 

wędrówki; ufam Ci, choć ogarnia mnie 

wielka ciemność i nic nie rozumiem. 

Właśnie wiara zamienia mrok w jasność. 

To doświadczenie wszystkich, którzy 

wędrowali po pustyniach wiary: 

Abrahama, Mojżesza, Eliasza i całej 

rzeszy świętych, znanych i nieznanych. 

                   /Wojciech Jędrzejewski OP/  
                            

 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Sobikowie: 
6.03. Dzieci ze Szkół Podstawowych 
13.03. Animatorzy i Kandydaci do Bierzmowania 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Czachówku 
6.03. Dzieci ze Szkół Podstawowych 
13.03. Animatorzy i Kandydaci do Bierzmowania 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Dziś Bóg do nas przemawia wskazując na 

Syna, 

choć nie wybiła jeszcze ostatnia godzina. 

«To jest mój Syn umiłowany, Jego 

słuchajcie». 

Więc czuwajcie i o miłosierdzie błagajcie, 

nie stawiajmy namiotów bożkom, bo 

nam zagrożą, 

bądźmy czujni i otwarci na Łaskę Bożą. 
 

 

                                                        Kazimierz 
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