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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
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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:  Pwt 4,32-34.39-40 (Bóg jest jeden) 

Psalm responsoryjny: Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22 

Drugie czytanie: Rz 8,14-17  (Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów) 

Ewangelia: Mt 28,16-20  (Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego)  
 

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli w 56 dzień po Świętach 
Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niedziela 
ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i komunii świętej 
wielkanocnej. Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych 
tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w 
trzech osobach. Osoby Boskie mają wspólną naturę 
Bożą, wszystkie przymioty i działania, natomiast tym co je 
różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi od 
nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty 
pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i 
Syna. Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy mówi o 
swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych 
Osobach Boskich. W trakcie chrztu Jezusa ma miejsce 
objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w 
Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu, natomiast 
Duch Święty pojawia się w postaci gołębicy (Łk 3,22-23). 
Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus sam mówi do 
Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Na innym miejscu 
znów możemy przeczytać znamienne słowa: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam 
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 
15,26). Istnienie Trójcy Świętej było od początku trudne do pojęcia przez ludzki umysł. Od 
pierwszych wieków chrześcijaństwa toczyły się spory teologiczne na temat pochodzenia 
Chrystusa oraz miały miejsce ataki heretyków (arian), którzy negowali bóstwo zarówno 
Chrystusa, jak i Ducha Świętego. W wyniku takiej sytuacji Kościół starał się jeszcze mocniej 
podkreślać prawdę wiary o Trójcy Świętej poprzez wprowadzenie specjalnych modlitw 
liturgicznych. Około roku 800 została napisana również Msza św. wotywna o Trójcy Świętej. 
W wieku XII św. Jan z Matha i św. Feliks Valois założyli zakon trynitarzy, którzy mieli czcić 
prawdę o Trójcy. Innym znanym czcicielem Trójcy był św. Patryk – apostoł Irlandii, który 
tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Samą 
uroczystość Świętej Trójcy obchodzono lokalnie w benedyktyńskich klasztorach we Francji 
jeszcze przed wiekiem X, natomiast oficjalnie święto to zostało wprowadzone jako 
obowiązujące w całym Kościele w roku 1334 przez papieża Jana XXII. 
                                                                                                                  /Anna Pomianek/ 
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Srebny Jubileusz Kapłaństwa..                                                               

Kapłański jubileusz o. 

Sylwestra Kopyta, paulina, 25 

lat temu, dokładnie 19 maja 

1990 r. w bazylice 

jasnogórskiej bp Stanisław 

Nowak wyświęcił na kapłanów 

szesnastu paulińskich 

diakonów: br. Grzegorza 

Ciesielskiego, br. Mariana 

Pytla, br. Konrada Komora, br. Alberta Oksiędzkiego, br. Jacka 

Jamiołkowskiego, br. Augustyna Pelanowskiego, br. Romana 

Wita, br. Piotra Namysła, br. Franciszka Podleckiego, br. Jerzego 

Kielecha, br. Sylwestra Kopyta, br. Jacka Łęskiego, br. Piotra 

Urbanka, br. Stanisława Rudzińskiego, br. Andrzeja 

Napiórkowskiego, br. Michała Szymańskiego. W niedzielę 24 bm. 

jeszcze przed godz. 12.00 z zakrystii w stronę plebanii wyruszyła 

procesja ministrantów. Przed głównym wejściem do plebanii, w 

otoczeniu księży i grupy strażaków, stał ojciec Sylwester Kopyt . 

Do „Srebrnego Jubilata” podeszli dwaj ministranci: turyferiusz z 

trybularzem (kadzielnicą) w ręku oraz nawikulariusz niosący 

naczynie kadzielne (nawikułę czyli łódkę). Ojciec Sylwester 

dokonał zasypania trybularza kadzidłem z łódki i pierwszego w 

tym dniu okadzenia po czym 

wszyscy procesjonalnie 

ruszyli w stronę głównego 

wejścia do sobikowskiej 

świątyni. Centralne miejsce w 

tej niecodziennej procesji zajął 

oczywiście dzisiejszy 

„solenizant”. Po wejściu do 

kościoła kapłani, ministranci i 

strażacy zajęli przeznaczone 

dla nich miejsca. „Najserdeczniej witam...” - tymi słowy ksiądz 

prałat rozpoczął powitanie dostojnego gościa. Mówił o różnych 

wydarzeniach z jego życia: zarówno młodego Sylwestra (ucznia 

Szkoły Podstawowej w pobliskim Dobieszu), młodzieńca 

powołanego w szeregi ojców paulinów (paulini to Zakon Świętego 

Pawła Pierwszego Pustelnika, założony w roku 1215, lub 1250, 

na Węgrzech przez bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia. Nazwa 

zakonu wywodzi się od św. Pawła z Teb, pierwszego uznanego 

przez Kościół katolicki pustelnika.). Dalej mówił o różnych 

etapach służby zakonnej w czasie całego ćwierćwiecza. Zaprosił 

wszystkich zgromadzonych do modlitwy w tej świętej Ofierze 

dziękczynnej za dar Sakramentu Kapłaństwa, za posłannictwo 

wymownie łączące się z dzisiejszym Świętem Zesłania Ducha 

Świętego. Po obu czytaniach i psalmie responsoryjnym 

odśpiewana została SEKWENCJA Przybądź Duchu święty (Veni 

Sancte Spititus). Ta prawie tysiącletnia część liturgii przypisanej 

na dzisiejsze Święto wykonywana jest w stylu unisono tylko jeden 

raz w roku. Po odczytaniu Ewangelii Świętej ksiądz prałat 

wygłosił homilię, omawiając 

symbolikę owych „Języków 

Ognia” z Nieba zesłanych i 

jakże silnie umacniających 

Apostołów w posłannictwie 

głoszenia Słowa Bożego. Tu 

wspomniał o posłannictwie 

ojca Sylwestra, o jego 

powołaniu do misji z woli 

samego Pana Boga. Mówiąc 

o wydarzeniu sprzed prawie dwóch tysięcy lat ksiądz proboszcz 

podkreślił potrzebę wzmocnienia wiary Apostołów,którzy: byli 

uczniami Chrystusa, uwierzyli w 

jego nauczanie, widzieli Jego 

śmierć ,cudowne 

Zmartwychwstanie i 

Wniebowstąpienie. Mimo tego 

wszystkiego już wkrótce gdy 

„zostali sami” ogarnął ich strach 

i zwątpienie. Pełni obaw chowali 

się w Wieczerniku ,miast pełnić 

misję, do której zostali powołani, którą dobrowolnie i świadomie 

przyjęli. A Pan się na nich nie obraził, nie zostawił ich na pastwę 

losu. Dał im przepotężne wsparcie poprzez Ducha Świętego i do 

końca dni swych głosili niezłomnie Słowo Boże. Nawet groźba 

śmierci męczeńskiej wiary w nich nie złamała – większość z nich 

oddało swe życie właśnie za wiarę! Jakże wymowna nauka dla 

nas z możliwości korzystania z darów Ducha Świętego płynie. 

Czy umiemy wykorzystać ,dla naszego dobra, naukę objawioną 

na kartach Pisma Świętego? Po modlitwie wiernych i wyznaniu 

wiary procesjonalnie przyniesiono dary ofiarne, większość 

których trafiła na ołtarz. W koncelebrze z dwoma kapłanami 

ojciec Sylwester kontynuował ofiarę Mszy Św. Po Komunii Św. 

„dostojny jubilat” od przedstawicieli różnych grup parafialnych 

otrzymał kwiaty, upominki wsparte okolicznościowymi, 

serdecznymi życzeniami. Wzruszony ojciec Sylwester 

podziękował za „otrzymane dobro”, udzielił wiernym 

błogosławieństwa, zostawił obrazki zawierające prośbę: „Módlcie 

się za mnie, pomóżcie mi żebym mógł wam służyć.” swoje 

błogosławieństwo:”Błogosławi z głębi serca O. Sylwester Kopyt 

OSPPE. Boże wszystkim, którzy stanęli na drodze mojej 

kapłańskiej posługi. Otaczam ich modlitewna pamięcią i  

wdzięcznością.” Zostawił też Pozdrowienie Matki Bożej :”Bądź 

pozdrowiona najdostojniejsza Królowo pokoju, Najświętsza 

Matko Boża. Przez Najświętsze Serce Jezusa, Syna Twego, 

Księcia pokoju, ucisz gniew Jego i niech w pokoju nad nami 

panuje. Pomnij, o najmiłościwsza Panno Maryjo, iż nigdy nie 

słyszano, aby ten miał być opuszczony, kto pomocy Twej wzywał. 

Ta ufnością ożywiony spieszę do Ciebie. Nie chciej Matko Słowa 

Wcielonego odrzucać próśb moich, lecz je litościwie wysłuchaj i 

przyjmij, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo. Pani Jasnogórska 

prowadź nas.” 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sobików - Jasna Góra – Wieruszów – Warszawa – Brdów - Leśna 
Podlaska – Oporów 

Wracajmy do tego pięknego Pozdrowienia możliwie najczęściej.                                                     

                                                                     /Zbigniew Adamczyk/  

 

 

Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy 
do Czaplina  wszystkie dzieci,  ale także ich 
mamy (z okazji niedawnego Dnia Matki), 
ojców oraz krewnych na okolicznościową 
Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w 
poniedziałek 1 czerwca o godz 19.30 przed 
kapliczką Matki Boskiej 

        



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

2. Dziękujemy nowożeńcom Małgorzacie i Pawłowi 

za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 

dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to również nowożeńców. 

3. Jutro rozpoczynamy miesiąc czerwiec. Zapraszamy 

na tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, które w tym 

roku odprawiane będą w Sobikowie codziennie po 

Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. W kaplicy w 
Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W środy 

poprzedza je Msza św. 

4. Jutro, również z okazji Dnia Dziecka o godz. 19.30 

zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. w Czaplinie 

przy remizie. Zapraszamy na nią szczególnie rodziców 

i dzieci. 

5. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. O godz. 

10.00 Msza św. a po niej procesja do czterech ołtarzy. 

Trasa procesji przebiegać będzie tradycyjnie. Prosimy 
o ubranie ołtarzy i przystrojenie odpowiednio domów. 

Zapraszamy służbę liturgiczną, strażaków, Kółka 

Różańcowe, dzieci rocznicowe do jak najliczniejszego 
udziału w procesji. 

6. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o 

godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 
spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem 

czerwcowym. 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. 

7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy 

św. o godz. 10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy 

św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 
tajemnic różańcowych. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia związanego 

z remontem ogrodzenia cmentarnego. Ofiary zbierane 
po Mszach św. do puszek przeznaczone będą na 

budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

8. W niedzielę, 7 czerwca br. będziemy obchodzić po 

raz ósmy Święto Dziękczynienia. W tym roku będzie 

ono połączone z Dniem Dziękczynienia za dar 

nawiedzenia Archidiecezji Warszawskiej przez Matkę 

Bożą w Ikonie Jasnogórskiej. O godzinie 12.00 na 

placu przed Świątynią Opatrzności Bożej zostanie 

odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana z 
udziałem Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył 

i homilię wygłosi Prymas Polski ks. abp Polak  Po 

Mszy świętej, tj. ok. godz. 14.00 Centrum Opatrzności 
Bożej zaprasza na piknik rodzinny. 
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Paweł Fabisiak, kawaler z Sobikowa w par. 

tutejszej i Katarzyna Fabisiak, panna z par. w 

Baniosze. Zapowiedź druga. 

- Łukasz Tywonek, kawaler z Czaplinka w par. 

tutejszej i Monika Tyborowska, panna z par. w 

Czersku. Zapowiedź druga. 

- Przemysław Zając, kawaler z Góry Kalwarii i 

Agnieszka Osiadacz, panna z Karoliny w par. 

tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

10. Nasza parafia organizuje w dniach od 1 do 

10 sierpnia kolonie dla dzieci i młodzieży w 

Murzasichlu i Słowacji. Koszt kolonii wynosi 

950 zł. Zapisy wraz z zaliczką 400 zł przyjmuje 

ks. Mariusz 

11. W związku z II Festynem parafialnym 

ogłaszamy konkurs plastyczny, którego 

tematem jest „Moja rodzina”. Prace konkursowe 

możemy składać do 10 czerwca u pań 

Katechetek lub w kancelarii parafialnej. 

Prezentacja prac konkursowych odbędzie się 

podczas naszego Festynu. Prosimy również o 

przekazywanie fantów na loterię. 

12. Parafialny Zespół ŚDM bardzo prosi o 

zgłaszanie się chętnych rodzin, które przyjmą 

młodzież z zagranicy w przyszłym roku. 

Rodziny, które wyraziły już taką chęć prosimy o 

wypełnienie formularza dołączonego do 

dzisiejszego numeru naszego tygodnika 

parafialnego i oddanie go do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. 

13. W dniach od 9 – 11 czerwca odbędą się rekolekcje 

i próby dla Kandydatów przed przyjęciem Sakramentu 

Bierzmowania. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz 
Lewandowski, wikariusz par. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Warszawie. Szczegółowy program 
bezpośredniego przygotowania do Sakramentu 

Bierzmowania dla Kandydatów umieszczony jest na 

stronie internetowej parafii. 

14. Pani Dyrektor Gimnazjum w Cendrowicach 

prosiła o ogłoszenie, że zatrudni pracownika na 

stanowisko woźnego na zastępstwo do końca czerwca. 

Informacje w sekretariacie szkoły. 

15. 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 31 V – 07 VI 
Niedziela 31.05.  
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Danuty Należytej w 10 rocz. śm., dziadków Petryków 
i Owsińskich 
Nabożeństwo majowe 
10.00 O opiekę i Boże bł. w 10 rocz. ur. Igora i przyjęcie 
Darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania dla 
Dawida 
12.00 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana 
Nalezytego, Bronisławy Krawczyk 
12.00 + Grzegorz Choińskiego w 4 rocz. śm., zm. z rodz. 
Choińskich 
13.15 + Mariana Maciaka 
13.15 + Zofii Szturemskiej 
Poniedziałek 01.06. 
18.00 + Piotra Biczyka 
Nabożeństwo Czerwcowe 
Wtorek 02.06. 
18.00  + Zdzisława i Marianny oraz Piotra Kłosiewiczów 
Nabożeństwo Czerwcowe                     
Środa 03.06. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Nabożeństwo Czerwcowe 
Czwartek 04.06. 
10.00 + Jana, Zofii, Zdzisława Połosaków, Dionizego Czułby, 
Stefana Wichowskiego, Mariana i Rafała Biernackich – int. od 
Teresy Wichowskiej 
10.00 + Janinę Gwiazdowską 
Nabożeństwo Czerwcowe 

Piątek 05.06. 

18.00 + Heinrich Serena 

Nabożeństwo Czerwcowe 

Sobota 06.06 

7.10 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

7.30 O Boże błog. i potrzebne łaski w 16 rocz. założenia KŻR 

w Grobicach Nowych 

16.00 Ślub: Diana Krawczyk – Arkadiusz Duch 

17.00 Ślub: Beata Kabulska – Hubert Grzesiński 

18.00 + Wiesława Kierznowskiego (im.), Genowefy, 

Władysława Karaluchów, Marii i Stanisława Luberackich 

Nabożeństwo Czerwcowe 

19.00 Ślub: Magdalena Sobolewska – Kamil Kucharczyk 

Niedziela 07..06 

8.30  (Czachówek)  

10.00 + Mariana Rolskiego w 28 rocz. śmierci 

10.00 + s. Henryki Matysiak, Stanisława, Michaliny 

Marszałów, Antoniego, Zofii, Henryka Matysiaków, Andrzeja 

Otulaka 

                                                         Intencje spisano 22.05.15 

 

Refleksja na  

Uroczystość 

Trójcy Świętej  

„O Bożej obecności” 

 
Z trudem przychodzi nam uznać, że możemy liczyć na 

Jezusa, bo On jest z nami. Raczej jesteśmy skłonni 

myśleć: wierz w Boga, ale licz na siebie. Jeżeli 
liczymy tylko na siebie, to nawet jeśli Pan Jezus 

uczyni coś w naszym życiu, to tego nie zauważymy - 

będziemy przypisywać to sobie, albo tak zwanemu 
przypadkowi. A Jezus jest w naszym życiu i działa! 

Nie postępuje zawsze po naszej myśli, bo nie da się 
ukryć, że jest "trochę „mądrzejszy od nas i patrzy na 

nas i na nasze życie z dużo szerszej perspektywy niż 

my patrzymy. Tu raczej chodzi o to, byśmy to my 
przyłączyli się do Niego żyjącego i działającego w 

świecie, a nie żeby On przyłączał się do nas. Jezus 

nigdy nas nie zostawił. To my zostawiamy Jego, 
zapominając o Jego nauce. Może dlatego chciał, 

byśmy przekazywali innym Jego naukę: ucząc innych 

utrwalimy sobie Jego naukę.  
 

                                                /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 
 

Nabożeństwo Czerwcowe                                                  
12.00 + Zofii Stańczyk 
12.00  + Antoniego, Marianny Choińskich, zm. z rodz. 
Choińskich i Brzezińskich 
CHRZEST: Jan Jerzy Zieliński 
13.15 + Zygmunta w 25 rocz. śm. , Władysławy Kozickich, 
Antoniego, Karoliny Woźniaków, Franciszka, Marianny 
Kozickich 
13.15 + Wandy, Władysława (im.), Katarzyny, Ludwika 
Marczaków 
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Przez Chrzest św.  zostaliśmy nie tylko posłani  

by głosić naukę Jezusa,  ale i wybrani. 

«Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, » 

Czy możemy oczekiwać lepszej nagrody 

«Ja jestem z wami przez wszystkie dni,  

aż do skończenia świata». 
A ta obietnica to dla nas największa zapłata. 

 
                                                     Kazimierz 
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