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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: Wj 20,1-17 (Ogłoszenie przykazań Bożych) 

Psalm responsoryjny: Ps 19,8.9.10.11 

Drugie czytanie: 1 Kor 1,22-25  (Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą) 

Ewangelia: J 2,13-25 (Zapowiedź Męki i Zmartwychwstania)  

 
Oświadczenie w sprawie  Konwencji CAHVIO 

 

 Na posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 4 do 6 marca 2015 
roku zaplanowano debatę i głosowanie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy 
CAHVIO. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski przypomina swoje 
stanowisko w tej sprawie. Przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna 
z zasadami wiary chrześcijańskiej i jako taka powinna być eliminowana z relacji 
międzyludzkich. Biskupi podkreślają, że Konwencja błędnie wiąże zjawisko przemocy 
z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych 
ludzi. CAHVIO ogranicza też 
suwerenne kompetencje Polski w sprawach 
etyki i ochrony rodziny przez nadanie 
uprawnień kontrolnych komitetowi tzw. 
ekspertów (GREVIO), pozbawionemu 
jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej. 
Komitet ten będzie określał, jakie 
standardy w polityce prawnej, edukacyjnej 
i wychowawczej ma realizować Polska 
oraz będzie rozliczać nasz kraj z realizacji tychże. Konferencja Episkopatu Polski, 
poprzez Radę ds. Rodziny, podkreśliła już uprzednio, że CAHVIO nie zmierza do 
budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy 
społeczeństwa na bazie ideologicznej i z tego powodu nie może być zaakceptowana. 
Biskupi wyrażają uznanie dla działań wielu osób i organizacji pozarządowych, w tym 
szczególnie dla ruchów prorodzinnych, które ukazywały zagrożenia wynikające 
z ratyfikacji Konwencji, a od wielu lat działają na rzecz dobra rodzin. Episkopat Polski 
ma nadzieję, że dla senatorów Rzeczypospolitej Polskiej sprawą zasadniczą jest 
dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski oraz że uznają oni, iż 
zapisy Konwencji CAHVIO nie wnoszą żadnych nowych rozwiązań prawnych 
przeciwdziałających przemocy, wobec czego wprowadzanie Konwencji w Polsce jest 
bezzasadne. 
 

Bp Artur Miziński 
Sekretarz Generalny 

Konferencji Episkopatu Polski 

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


Wielki Post na nowo odkrywany (3)  
Z liturgią wielkopostną wiąże się szereg zwyczajów liturgicznych, 
zewnętrznych znaków wielkopostnego ducha. I tak, od XIII w. zasłania 
się krzyże i obrazy. Trudno jest ustalić genezę tej praktyki. Istnieje 
kilka hipotez na ten temat. Jedni wskazują na fakt, że dawne krzyże, 
bez postaci Chrystusa, były ozdabiane drogimi kamieniami, a w epoce 
romańskiej ukazywały Chrystusa jako zwycięskiego króla w pozycji 
stojącej i z koroną na głowie. W Wielkim Poście należało więc zasłonić 
taki wizerunek Chrystusa. Inni zasłanianie krzyży i obrazów rozumieją 
jako wskazanie na uniżenie i wyniszczenie Chrystusa. Są i tacy, którzy 
zwyczaj łączą z Ewangelią św. Jana, opisaną w niej ucieczką Pana 
Jezusa ze Świątyni i ukryciu się przed Żydami chcącymi Go 
ukamienować za bluźnierstwo po jawnym porównaniu się z Bogiem 
("Ja jestem"; por. J 8,58-59). Konferencja Episkopatu Polski - zgodnie 
z kompetencjami przyznanymi Konferencjom Biskupów - 
zdecydowała, że zwyczaj zasłaniania krzyży w Polsce zachowuje się 
od V Niedzieli Wielkiego Postu do liturgii Wielkiego Piątku włącznie, 
zaś zasłaniania obrazów - do początku Wigilii 
Paschalnej. Podobnie niewyjaśniona jest do 
dzisiaj dawna praktyka zasłaniania ołtarzy 
specjalną zasłoną. Z kolei nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, sięgające przełomu XII/XIII w., swoją 
popularność zawdzięcza Franciszkanom i 
Dominikanom. Na jego powstanie, obok 
pragnienia utrwalenia i przeżywania najbardziej 
dramatycznych chwil z ostatniego etapu ziemskiego życia Chrystusa, 
wpłynęło niewątpliwie bardzo wiele czynników: odnalezienie relikwii 
Krzyża Świętego, pielgrzymki odbywane do Jerozolimy i zachowane 
opisy miejsc związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa (Pismo 
Święte Nowego Testamentu, grecka Historia Kościoła Sokratesa 
Scholastyka /dotycząca lat 305-439/, Itinerarium Pielgrzyma z 
Bordeaux /lata 333-334/), wyprawy krzyżowe, przejęcie opieki nad 
miejscami świętymi w Jerozolimie przez Zakon Franciszkański (1342), 
dramatyzacje liturgiczne, nowe spojrzenie na teologię Wcielenia i 
podkreślanie człowieczeństwa Chrystusa przez Franciszkanów. 
Najstar-szą formą Drogi Krzyżowej było nabożeństwo upadków 
Chrystusa oraz kult tzw. "dróg" czy "dróżek", które przyczyniły się do 
powstania stacji drogi krzyżowej (przy czym ich liczba z początku 
różnie się kształtowała: od 7 do 15). Złożoną z 14 stacji drogę 
krzyżową wprowadził w 1741 r. św. Leonard z Porto Mauritio (+1751), 
a papież Benedykt XIV (+1758) w tym samym roku wydał specjalne 
Breve, na mocy którego stacje drogi krzyżowej zaczęto erygować w 
kościołach parafialnych. Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu 
pielgrzymów spowodowało powstawanie w Europie, od XV w., tzw. 
kalwarii. Po powrocie bowiem z pielgrzymki starano się upamiętnić 
doznane przeżycia i zaczęto wznosić budowle przypominające tamte 
widziane w Jerozolimie. W Polsce pierwsza kalwaria (dziś także 
miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska) swoje powstanie w 1600 r. 
zawdzięcza wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. 
W ślad za nią powstały inne: Kalwaria na Górze św. Anny, Kalwaria 
Pakoska, Kalwaria Pacławska, Kalwaria Wambierzycka, Kalwaria 
Wejherowska, Kalwaria w Piekarach Śląskich i wiele innych. Wciąż 
służą one ludziom pragnącym pójść śladami umęczonego Pana i Jego 
Bolesnej Matki. Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego 
II przypomina, iż "zarówno w liturgii, jak i w katechezie należy 
przedstawić w pełniejszym świetle podwójny charakter Wielkiego 
Postu. Przez przypomnienie chrztu lub też przygotowanie do niego 
oraz przez pokutę ma on usposabiać wiernych, gorliwiej oddających 
się słuchaniu Bożego słowa i modlitwie, do obchodzenia Paschalnego 
Misterium. Dlatego:  a) szerzej należy uwzględnić elementy chrzcielne 
właściwe liturgii Wielkiego Postu; stosowne będzie przywrócenie 
niektórych elementów dawnej tradycji;  
b) to samo trzeba powiedzieć o elementach pokutnych. W katechezie, 
obok świadomości społecznych skutków grzechu, należy wiernym 

wpajać rozumienie natury pokuty, która polega na odrzuceniu grzechu 
jako zniewagi Boga. Trzeba też zwrócić uwagę na rolę Kościoła w 
dziele pokuty i kłaść nacisk na potrzebę modlitwy za grzeszników.  
Wielkopostna pokuta winna być nie tylko wewnętrzna i indywidualna, 
lecz także zewnętrzna i zbiorowa. Władze [kościelne] (...) niech 
popierają i zalecają praktyki pokutne, dostosowane do współczesnych 
możliwości istniejących w różnych regionach oraz do życiowych 
warunków wiernych. Niech jednak nienaruszony pozostanie post 
paschalny, który wszędzie należy zachować w Wielki Piątek, dzień 
męki i śmierci Pańskiej, a w miarę możności przedłużać go nawet na 
Wielką Sobotę, aby dzięki temu wierni z podniesionym i otwartym 
sercem doszli do radości Niedzieli Zmartwychwstania" (KL 109-
110). Tak więc Sobór Watykański II, nawiązując do chrześcijańskiej 
starożytności, przywraca przysłonięty nieco w ciągu wieków przez 
motyw pokuty, aspekt chrzcielny Wielkiego Postu. I słusznie, bo 
przecież instytucja katechumenatu wywarła olbrzymi wpływ na 
kształtowanie się liturgii wielkopostnej. Odpowiednio przygotowywani 
- szczególnie w Wielkim Poście - katechumeni, przyjmowali w Noc 

Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie liturgii 
Wigilii Paschalnej, sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i 
Eucharystię. Wielki Post bowiem, to nie tylko 
post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
oraz czynienie pokuty, co sugerowałaby polska 
nazwa tego okresu, która nie oddaje w pełni 
bogactwa treści związanych z okresem 

przedpaschalnych 40 dni, i redukuje je do jednego tylko aspektu. Z 
drugiej jednak strony nie można zapomnieć, że zarówno Środa 
Popielcowa jak i Wielki Piątek są dniami i wstrzemięźliwości, i postu, 
co ostatnio potwierdził II Polski Synod Plenarny.  Czterdziestnica 
Paschalna, to także - obok rozważania Męki Pańskiej - czas refleksji 
nad konsekwencjami przyjętych przez nas sakramentów 
chrześcijańskiego wtajemniczenia. "Okres Wielkiego Postu - czytamy 
w posoborowych Ogólnych Normach Roku Liturgicznego i Kalendarza 
- służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna 
przygotowuje katechumenów do obchodu Paschalnego Misterium 
przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych 
przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty" (Ogólne 
Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza, n. 27).    Odnowione 
rozumienie liturgii wielkopostnej zawiera Mszał Rzymski z 1970 r., 
owoc pracy szerokiego grona liturgistów i duszpasterzy. Wraz z jego 
promulgacją, po wiekach powróciła do swych korzeni rzymska liturgia 
czasu przygotowania do największej uroczystości w całym roku 
kościelnym, zgodnie z soborową wizją Wielkiego Postu zawartą w 
Sacrosanctum Concilium. Wyrazem tego są choćby słowa jednej z 
prefacji wielkopostnych: "[Boże, Ty] pozwalasz Twoim wiernym co 
roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, 
aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia, przez 
uczestnictwo w sakramentach odrodzenia, osiągnęli pełnię 
dziecięctwa Bożego" (Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, s. 25 
*).  Liturgia wielkopostna - jak widzieliśmy - powstała i ukształtowała 
się już w starożytności chrześcijańskiej, a więc w czasach tak bardzo 
odległych ludziom przełomu II i III tysiąclecia chrześcijaństwa. Chyba 
bez przesady możemy powiedzieć, że spośród wszystkich okresów 
liturgicznych Wielki Post pozostaje najbardziej związany z 
codziennym życiem chrześcijanina i najbardziej wymaga określonej 
postawy duchowej oraz podejmowania umartwień ciała i 
praktykowania ascezy. Dlatego liturgia towarzysząca nam w tym 
szczególnym okresie, odbiegająca (chociażby w treści dawnych 
modlitw) od realiów współczesnego życia, musiała zostać 
dostosowana od zmienionej świadomości religijnej chrześcijan. 
Inaczej, w wielu wypadkach modlitwy byłyby niezrozumiałe, a nawet 
trudne do przyjęcia, tym bardziej, że wypowiadane w języku 

ojczystym.                                                              /ks. Daniel Brzeziński/

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś o godz. 16:30 w salce katechetycznej 

odbędzie się kolejne formacyjne spotkanie dla 

Wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. 

Zapraszamy na nie również chętnych, którzy 

chcą się włączyć w przygotowanie do ŚDM w 

2016 r.  

2. Również dziś o godz. 18:00 Msza Św. i 

spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania. 

Obecność obowiązkowa 

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. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Poprzez przygotowanie go 

wspólnymi siłami chcemy wyrazić naszą troskę 

o piękno świątyni. 

5. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z uprzejmą 

prośbą o przekazywanie trwałych produktów 
spożywczych do paczek wielkanocnych dla swoich 

podopiecznych. Dary możemy składać do kosza 

wystawionego przy bocznym ołtarzu, w kaplicy w 
Czachówku oraz w sklepach spożywczych w 

Czachówku i Gabryelinie. Jałmużna wielkopostna, 

którą możemy złożyć do skarbony przy wyjściu z 
Kościoła, również zostanie przekazana na PZC. 

Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i 

podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać! 

6. Przez kolejne niedziele nasi Ministranci  będą 

rozprowadzać wykonane własnoręcznie koszyczki 

wielkanocne. Będzie można u nich również nabyć 
palmy. Dziś za dobrowolną ofiarą rozprowadzają 

kartki świąteczne. Całkowity dochód ze sprzedaży 

Ministranci chcą przeznaczyć na dofinansowanie  
letniego obozu, na który wyjadą  w wakacje. 

Zachęcamy do wsparcia naszych Ministrantów. 

7. W sobotę 14.03.2015 r. o godz. 18:00 na plebanii 

odbędzie się zebranie przedstawicieli grup 
parafialnych w związku z organizacją Drogi 

Krzyżowej ulicami parafii oraz II Parafialnego 

Festynu Rodzinnego. Na spotkanie zapraszamy 
również przedstawicieli OSP oraz wszystkich 

chętnych, którzy chcieliby pomóc nam w organizacji 

festynu. 

8. 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. 

Przypominamy o konieczności wpisania w 

celach dodatkowych: PZC w Sobikowie oraz o 

zgodzie na przekazanie informacji do Caritas 

9. 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. 

10. W sobotę 21 marca o godz. 17.00 

rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. 

Potrwają one do środy 25 marca. Poprowadzi je 

o. Zenon Burdak, bernardyn. Szczegółowy 

program wywieszony jest w gablotach przed 

kościołem. Zapraszamy do jak najliczniejszego 

w nich udziału. 

11 . 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. 

12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Tomasz Maciej Herbich, kawaler z Warszawy 

i Katarzyna Górzyńska, panna z Czarnego Lasu 

w par. tutejszej. Zapowiedź druga. 

- Robert Wiśniewski, kawaler z parafii Niep. 

Pocz. NMP w Gdańsku i Paulina Oneksiak, 

panna z Czachówka w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

13. 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 8 III – 15 III 
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 
13.15 O zdrowie dla Eryki Majewskiej 
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
Za parafian 
Wtorek 10.03. 
17.00 + + Elżbiety Doroty Poboża w 30 dni po śmierci 
Środa 11.03. 
16.30 + Leona Winiarka w 30 dni po śmierci 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
+ Katarzyny Zakrzewskiej w 22 rocz. śm. 
O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Urszuli 
i Czesława i ich córek 
Piątek 13.03. 
16.00 + Mariana Kędzierskiego w 26 rocz. śm., Feliksa, 
Stefanii, Stanisława Sawickich 
16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
17.00 + Krystyny Rosłon (im) 
Sobota 14.03. 
15.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Aleksandra  w 70 
rocz. ur. oraz o zdrowie, potrzebne łaski dla Krystyny z racji 
imienin 
15.30 + Stanisławy Królak w 5 rocz. śm., Franciszka Królaka 
16.00 + Bolesława Pilackiego w 15 rocz. śm., zm. z rodz. 
Pilackich, Marczaków i Królaków 
16.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Tadeusza w 70 rocz. ur.  
17.00 + Józefa, Antoniny, Antoniego, Władysława 
Kwiatkowskich 
Niedziela 15.03. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 + Krystyny(im.), Marcjannę, Wacława Lewandowskich 
10.00 + Teresy Karaszkiewicz – int. KŻR z Czarnego Lasu 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Heleny, Franciszki, Józefa, Krystyny i zm. z rodz. 
Głowackich, Jaroszów, Anuszewskich 
12.00 + Pawła Jarosza 
CHRZEST: Lena Chajęcka 
13.15 + Krzysztofa Szokalskiego w 1 rocz. śm. 
13.15 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny i Pawła 

                                        Intencje spisano 04.03.15 

 

 

Refleksja na  

III Niedzielę Wielkiego 

Postu „Nie będziesz” 
Gwałtowna niezgoda 

Boga na to wszystko, co 

nas pomniejsza, wyraża się 

w kategorycznym: „Nie będziesz!”. Nie 

będziesz miał cudzych bogów, nie 

będziesz oddawał im pokłonu... Tę samą 

żarliwość okazuje Jezus w świątyni. Nie 

zgadza się na sprowadzenie wiary do 

religijnego kupczenia. Jezus wie, jacy 

możemy być dzięki Jego łasce, która uczy 

nas mądrości, „raduje serce” i „olśniewa 

oczy”. On wie, jak bardzo Bóg pragnie 

naszego wzajemnego oddania. On też zna 

ludzkie serca: ich spełnieniem jest 

zamieszkanie w świątyni miłości Ojca. 

                   /Wojciech Jędrzejewski OP/  
 

 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Sobikowie: 
13.03. Animatorzy i Kandydaci do Bierzmowania 
20.03. KŻR z Cendrowic 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Czachówku 
6.03. Animatorzy i Kandydaci do Bierzmowania 
20.03. Parafialna Rada Ekonomiczna 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Czy na pewno rozumiemy czym jest dom Boży 

i kto fundamenty pod niego położył, 

jaka ogromna moc wiary z niego wytryska, 

Więc  «…. nie róbcie z domu Ojca mego 

targowiska.» 

Powiedział Jezus i nowy porządek uczynił,  

Zmartwychwstania ciała - o takiej mówił świątyni.  
 

 

                                                        Kazimierz 
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