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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: Dz 10,25-26.34-35.44-48 (Powołanie pogan do Kościoła) 

Psalm responsoryjny: Ps 98,1.2-3ab.3cd-4 

Drugie czytanie: 1 J 4,7-10 (Bóg jest Miłością) 

Ewangelia:  J 15,9-17 (Przykazanie miłości)  
 

 Jubileusz Miłosierdzia 
 

Od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 2016 trwać będzie 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Stolica Apostolska ogłosiła 
następujący program Roku Miłosierdzia: 
2015: 
8 grudnia – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra 
13 grudnia – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Jana na Lateranie 
i w katedrach na świecie 
2016: 
1 stycznia, Światowy Dzień Pokoju – otwarcie Drzwi Świętych w 
bazylice Matki Boskiej Większej 

19-21 stycznia – jubileusz duszpasterzy pielgrzymkowych i pracowników miejsc 
pielgrzymkowych 
25 stycznia – otwarcie Drzwi Świętych w bazylice św. Pawła za Murami 
2 lutego – jubileusz osób zakonnych i zakończenie Roku Życia Konsekrowanego 
10 lutego, Środa Popielcowa – rozesłanie misjonarzy miłosierdzia 
22 lutego – jubileusz Kurii Rzymskiej 
4-5 marca – „24 godziny dla Pana” z nabożeństwem pokutnym w bazylice św. Piotra 
20 marca, Niedziela Palmowa – w Rzymie diecezjalny Dzień Młodzieży 
3 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego – jubileusz tych wszystkich, którzy czują się związani 
z duchowością Bożego Miłosierdzia 
24 kwietnia – jubileusz dorastającej młodzieży w wieku 13-16 lat, przystępującej do 
bierzmowania, pod hasłem "Wyznawanie wiary i budowanie kultury miłosierdzia" 
29 maja, obchody Bożego Ciała we Włoszech – jubileusz diakonów 
3 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – jubileusz kapłanów; obchody 160. 
rocznicy ustanowienia tej uroczystości w 1856 przez  
Piusa IX 
12 czerwca – jubileusz chorych i niepełnosprawnych 
26-31 lipca – jubileusz młodzieży; Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie 
4 września, liturgiczne wspomnienie Matki Teresy z Kalkuty - jubileusz wszystkich osób 
pracujących i angażujących się w służbę miłosierdzia 
25 września – jubileusz katechistów i katechetów 
8-9 października – jubileusz maryjny  
1 listopada – papieska Msza św. za zmarłych 
6 listopada – w bazylice św. Piotra jubileusz więźniów 
13 listopada – zamknięcie Drzwi Świętych w papieskich bazylikach Rzymu i w diecezjach 
20 listopada, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zamknięcie Drzwi Świętych 
w bazylice św. Piotra i zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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U Matki w Ostrej Bramie 
Jeszcze niektórzy spali, gdy wypełniony w połowie 

klimatyzowany, nowiutki autokar firmy „Emka” wyruszał, po 

błogosławieństwie ks. Proboszcza, w 4-dniową podróż z naszymi 

pielgrzymami w trasę przez Sokółkę do Wilna, Trok 

i Kowana. Po drodze w Warszawie przybyło jeszcze 

kilka osób z Żyrardowa, Płońska, Pruszkowa i  

Warszawy. Pilotka pięknej słowiańskiej urody p. 

Ela, od początku zjednała do siebie rozmodloną i 

rozśpiewaną grupę.  Do Sokółki dotarliśmy z dużym 

opóźnieniem, którego od Warszawy nie udało się 

nam zredukować.  Z tego też względu gdzie 

przewidziana była Msza św. w kościele pw. Św. Antoniego, 

ograniczyliśmy swój pobyt tylko do obejrzenia 

relikwii konsekrowanej hostii z krwawym 

fragmentem mięśnia sercowego w agonii. 

Zabarwiony krwią korporał umieszczony w 

monstrancji, dominował w ołtarzu głównym 

kościoła. Z pokorą, należnym szacunkiem i estymą 

w skupieniu adorowaliśmy to święte miejsce. 

Granica. Kierowca p. Ireneusz z pilotką, sprawnie 

przeprowadzają nas przez granicę. Przed nami 

dolina Wilii z wyrastającymi na górze zamkowej fragmentami 

dawnego zamku. Po prostu Wilno, stolica Litwy, 

pamiętająca czasy jego założyciela księcia 

Giedymina. Miasto młodości poetów; Adama 

Mickiewicza,  noblisty Czesława Miłosza i wielu 

innych sławnych Polaków.  Widać już sylwetki 

znanych Polakom katedr, bazylik i kościołów. 

Drugiego dnia pod opieką miejscowej 

przewodniczki pani Rity, rozpoczynamy zwiedzanie 

zabytków Wilna, w tym Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 

w Ostrej Bramie, gdzie ks. Mariusz odprawił Mszę świętą przed 

cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.  To najważniejsza 

część i cel naszej pielgrzymki. To przed tym obrazem, 

uduchowieni mogliśmy powierzyć Matce Bożej nasze prośby, 

oddać hołd i dziękczynienia za dotychczasową opiekę nad 

naszymi rodzinami. Teraz rozumiemy bardziej stan ducha 

Mickiewicza wyrażony w strofach „Panno Święta co Jasnej 

bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”, czy słowa Bł. 

O. Honorata Koźmińskiego „Jasna Góra i Ostra Brama to dwie 

ręce Matki Bożej wyciągnięte w kierunku Polski”, czy słowa abp. 

Zygmunta Zimowskiego, który obserwując kult Matki Bożej 

Ostrobramskiej i praktykowane miłosierdzie, nazwał to 

Sanktuarium Polskim Ain Karim i uzyskał zgodę Ojca Św. Jana 

Pawła II na koronację Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Czas 

nagli, zwiedzamy cerkiew Św. Ducha, celę Konrada, dzielnicę 

żydowską, ratusz, gotycki zakątek z pomnikiem Adama 

Mickiewicza i domy gdzie mieszkali Słowacki, Kraszewski i 

Syrokomla. Padamy ze zmęczenia więc w pięknym parku 

rekreacji Belmont mamy chwilę relaksu. Pokrzepieni kawą 

wracamy na Stare Miasto. Zwiedzamy katedrę Wileńską z 

relikwiami św. Kazimierza, patrona głównego Litwy i Polski oraz 

Radomia miasta Kazimierzowskiego. Przed nami Zamek 

Giedymina. Co wytrwalsi wspinają się mozolnie na Zamek Dolny 

i w dalej w górę do wieży Giedymina. Jeszcze zwiedzamy Pałac 

Prezydencki i Uniwersytet Wileński. Wreszcie zasłużony nocleg 

w doskonałych warunkach w hotelu „Panorama” w pobliżu 

dworca kolejowego.   Kolejny dzień, zwiedzanie cmentarza na 

Rossie gdzie złożyliśmy przy grobie matki Józefa Piłsudskiego i 

serca Marszałka, biało-czerwoną wiązankę tulipanów. 

Zwiedzamy kościół pw. św. Piotra i Pawła, przejazd do Trok- 

Zamek na Wyspie, Dzielnica Karaimska, lunch – degustacja 

regionalnej kuchni karaimskiej. Na prośbę uczestników 

pielgrzymki udaje nam się przekonać przewodniczkę oraz pilotkę 

i odwiedziliśmy znajomego ks. Józefa Aszkiełowicza w 

Mejszagole (25 km za Wilnem), naszego 

rekolekcjonistę z ubiegłorocznych wielkanocnych  

rekolekcji  w Sobikowie i Czachówku. Tu mieliśmy 

Mszę Św. Powrót do Wilna, przejazd do Werek- 

zwiedzanie pałacu, parku. W drodze powrotnej 

fragmenty najstarszej drogi krzyżowej na Litwie, i 

symbolicznych śnieżnobiałych żelbetonowych 
Trzech  Krzyży, projektu Antoniego Wiwulskiego, 

który jest też autorem pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.  Co 

ciekawe w 1950 r. władze sowieckie ten symbol 

wiary wysadziły w powietrze, który w okresie zrywu 

niepodległościowego na Litwie w 1989 r., został 

odbudowany i podwyższony o ok. 2.0 m. Kolejny 

dzień, ostatni na gościnnej ziemi wileńskiej. Po 

śniadaniu z tą samą przewodniczką p. Ritą 

jedziemy do Kowna. Zwiedzamy tu zamek, kościół 

św. Jerzego, Ratusz, seminarium i Katedrę 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zdumieni 

tłumem wiernych  w Bazylice archikatedralnej, śpiewających na 

przemian po polsku i litewsku, byliśmy przypadkowo 

świadkami święta strażaków.  Spacer ul. Wileńską i 

nad brzegiem romantycznego Niemna. Wyjazd z 

Litwy, pełnej wrażeń i uroków zabytkowych, 

pachnących polskością ulic, pomników i placów. 

Granica, prawie niezauważalna, bez problemów 

wizowych i paszportowych. Wjeżdżamy do 

Ojczyzny. Po drodze z uwagi na opóźnienie 

programu, Msza św. w Śniadowie przy przydrożnej kapliczce.  

Jak się okazało niezapomniana. Nad nami ciągle czujemy „Palec 

Boży”, szczególnie widoczne to jest właśnie w czasie tej 

kończącej pielgrzymkę celebracji Mszy św. dziękczynnej za 

szczęśliwą pielgrzymkę.  Mimo, towarzyszących nam chmur 

przez większość trasy, w momencie konsekracji Najświętszego 

Sakramentu, chmury rozstąpiły się. Biały obrus, na polowej 

mensie ołtarza z polnego kamienia, rozświetlił się widocznym, 

symbolicznym światłem.  Wyjazd z pominięciem Warszawy przez 

Wyszków, Wołomin do Rembertowa, zakończył się w Sobikowie. 

Na powracających pielgrzymów czekał niezawodny ks. prałat i 

rodziny. Rozradowani i jeszcze rozśpiewani pielgrzymi, długo 

żegnali się ze sobą, życząc sobie kolejnej tak udanej pielgrzymki 

z ks. Mariuszem. Oj dana oj dana, pielgrzymka udana.  

Szczęść Boże.  /Bogumiła Dusza 

Deo Gratias za pielgrzymkę do Wilna! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 Nabożeństwo 

Majowe a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. O godz. 17.00 

odprawiona będzie dodatkowa Msza 

św. w Buczynowie przy figurze MB 

Królowej Polski. Zapraszamy. 

Dzisiejsza Taca inwestycyjna 

przeznaczona jest na spłatę zadłużenia 

związanego z remontem ogrodzenia 

cmentarnego oraz na konieczną 

renowację żyrandola z nawy głównej 

kościoła. Ofiary indywidualne na ten 

cel zapisywane w księdze Fundatorów 

można składać w zakrystii lub 

kancelarii. W najbliższych miesiącach 

planujemy sukcesywnie poddawać 

renowacji oświetlenie kościoła.  

2. Jutro, 4 maja liturgiczne 

wspomnienie św. Floriana, patrona 

strażaków. Wszystkich strażaków 

zapraszamy do wspólnej modlitwy o 

godz. 18.00. Po Mszy św. mały piknik 

strażacki. 

3. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa majowe 

odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 17.30. W kaplicy w Czachówku 

nabożeństwo o godz. 19.00. 

4. Dziękujemy serdecznie wszystkim, 

którzy pomogli zorganizować i uświetnili 1 

maja uroczystość odpustową w kaplicy pw. 

św. Józefa Robotnika w Czachówku. 

5. Ze względu na uroczystości majowe do 

chorych pójdziemy z Komunią św. we 

wtorek 5 maja od godz. 9.30. 

6. W środę rozpoczynamy 

Nabożeństwo czterdziestogodzinne. 

Początek Mszą św. o godz. 10.00. 

Wystawienie Najśw. Sakramentu do 

godz. 12.00 i od godz. 17.00. 

Nabożeństwo majowe o 17.30 i Msza 

św. o godz. 18.00. W czwartek taki sam 

porządek nabożeństw. 

7. W piątek Uroczystość św. 

Stanisława, Odpust Parafialny. Msze 

św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00 z 

procesją. Tej Mszy św. przewodniczyć 

będzie  ks. prał. Janusz Bodzon, 

kanclerz Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej. Zapraszamy do jak 

najliczniejszego udziału w odpuście. 

8. 14 czerwca odbędzie się II Parafialny 

Festyn Rodzinny. Już dziś prosimy o 

składanie fantów na loterię. 

9. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Piotr Poczesny, kawaler z par. w Czersku 

i Monika Samoraj, panna z Bud 

Sułkowskich w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Marcin Kamionek, kawaler z par. w 

Piastowie i Agata Krawczyk, panna z 

Wincentowa w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Tomasz Borko, kawaler z par. w Czersku 

i Katarzyna Pacholska, panna z Cendrowic 

w par. tutejszej. Zapowiedź druga. - Kamil 

Kucharczyk, kawaler z Ostrowca 

Świętokrzyskiego i Magdalena Karolina 

Sobolewska, panna z Sierzchowa w par. 

tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

odebrania jest miesięcznik „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 10 V – 17 V 
Niedziela 10.05.  
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Pawła Jarosza (ur.) 
Nabożeństwo majowe 
10.00 + Zofii, Marianny, Michała, Stefana, Zygmunta Górków, 
Zofii, Stanisława Choińskich 
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 7 rocz. śmierci, 
Edwarda, Jerzego Jankowskich 
12.00 + Stanisława Dymitrowskiego, Marcina, Rozalii 
Kowalskich, Marianny Klimek, Heleny Makulskiej 
13.15  + Tadeusza Płaczka 
13.15  + Kazimierza w 10 rocz. śmierci, Marka Michalczyków 
18.00  Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Stanisława, Stanisławy, Agnieszki, Michała Szymańskich 
Poniedziałek 11.05. 
17.00 + Andrzeja, Jana, Zofii Kur, Wincentego Barana 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Alberty Nowak 
Wtorek 12.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Henryka, Marka, Franciszki i Antoniego Kozyrów, 
Katarzyny i Jana Augustyniaków                         
Środa 13.05. 
17.00 + Ireny Sieńkowskiej w 25 rocz. śm., Ryszarda Elzmera 
w 24 rocz. śm 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Franciszka i Julianny Pruszewskich, Marianny Koperek 
Czwartek 14.05. 
17.00 + Rodziców: Mariannę, Władysława Widłaków, Zofii, 
Feliksa Szyperów 
17.30 Nabożeństwo majowe  
18.00 + Stanisławę Szady 
Piątek 15.05. 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Marianny, Wacława, Bogusława, Radosława 
Buraczyńskich, Stanisława, Bolesławy, Jana Kabalów 
Sobota 16.05. 
16.00 + s. Henryki Matysiak, Zofii, Antoniego Matysiaków, 
Haliny, Stanisława Marszałów, Andrzeja Otulaka 
16.30 + Wiesława, Iwonki, Franciszka, Zofii Tomaszewskich, 
Henryka, Zofii Żuczek 
17.00 + Andrzeja, Henryka Amelów, rodziców Amelów, 
Szczepańskich, Andrzeja Szczepańskiego, Juliana 
Zacharskiego 
17.30 Nabożeństwo majowe 
18.00 + Heleny, Antoniego Chajęckich 
Niedziela 17.05 
8.30  (Czachówek)  
10.00 + Eugeniusza Kowalca w 15 rocz. śmierci 
                                                      Intencje spisano 08.05.15 

10.00 + Marianny, Michała, Antoniego Owczarków, zm. z rodz. 
Owczarków i Borowskich 
Nabożeństwo majowe 
12.00 Rocznica I Komunii Świętej 
17.00 Msza Św. polowa w Czarnym Lesie 
 

 

Refleksja na  

 VI Niedzielę  

Wielkanocną 

„Trwajcie w miłości 

mojej” 
 

Wezwanie do „trwania w miłości Chrystusa” to 

wyraz tęsknoty Boga za człowiekiem, której 

potrzebujemy doświadczyć. Sami z siebie 

bywamy zmienni. Zmienne są nasze nastawienia 

i słaba jest nasza wiara, zwłaszcza w godzinie 

próby. Jeżeli więc Jezus mówi: Kochajcie, tak 

jak Ja ukochałem, to znaczy: kochajcie boską, 

bezgraniczną miłością. Wie, że tylko ona się 

liczy. Chrześcijanin bez miłości, Kościół bez 

miłości jest jałową ziemią. 
.                                                                                                  /Tomasz Zamorski OP/ 

 
 

 
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Tyle w nas nieraz pogardy i 

poniżania, 

nienawiści, oskarżeń i obwiniania, 

a Jezus mówi: «To wam przykazuję, 

abyście się wzajemnie miłowali, …» 

byście nawet wrogom miłość 

okazywali. 

To w naszej wierze najważniejsze 

przykazanie, nie pamiętaj złego!  

Najważniejsze – przebaczanie. 
 

                                                     Kazimierz 
 



  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 

                                nr  91 1240 6377 1111 0000 4754  8523 
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