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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: Pwt 4,1-2.6-8 (Zachowywać Prawo Boże) 
Psalm responsoryjny: Ps 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5 

Drugie czytanie: Jk 1,17-18.21b-22.27 (Wprowadzać słowo w czyn) 

Ewangelia: Mk 7,1-8.14-15.21-23 (Prawo Boże a zwyczaje)  

 

65 rocznica Konsekracji naszego Kościoła Parafialnego 
 

Udokumentowane początki parafii w Sobikowie sięgają roku 1437. Wtedy parafia należała 
do archidiakonatu czerskiego, zwanego archidiakonatem czersko – warszawskim w 
biskupstwie poznańskim. Z dokumentów zachowanych w archiwum w Poznaniu, 
dowiadujemy się, że „był tu kościół drewniany i mocno zniszczony” co mogło by świadczyć, 
jak niektórzy historycy piszą, że sama parafia mogła już istnieć nawet 200 lat wcześniej. 
Pierwsza wzmianka o nazwie kościoła w Sobikowie pojawia się w protokole 
powizytacyjnym bp Wawrzyńca Goślickiego z Poznania, który zwołał synod w Warszawie 
w roku 1603r. Z niego dowiadujemy się, że „Istniejący od ponad 170 lat kościół pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobikowie był w opłakanym stanie. 
Wzniesiony z drzewa był prawie bez dachu, z bardzo zniszczoną kruchtą, walącymi się 
ścianami. Mimo takiego opłakanego stanu, był nieźle wyposażony”. Dlatego w roku 1670 
wzniesiono nowy kościół drewniany. Obok kościoła wzniesiono również drewnianą 
dzwonnicę, która istnieje do dzisiaj od strony południowej, która w 1976 została częściowo 
wyremontowana i zarejestrowana w katalogu zabytków. Pierwsze wzmianki o 
przygotowaniu do budowy kościoła murowanego, znajdujemy w protokole pokontrolnym 
ks. prałata Załuskowskiego, proboszcza parafii św. Augustyna w Warszawie z 1918 roku. 
„Kościół był drewniany, zniszczony i ubogi, ale czysto i porządnie utrzymany. Ksiądz 
proboszcz Franciszek Dziamarski zapobiegliwie się krząta, zbiera fundusze i materiały do 
budowy nowego kościoła”. Kiedy w roku 1924 kiedy parafię wizytował kardynał Aleksander 
Kakowski, wyraził on  wdzięczność księdzu proboszczowi Franciszkowi Dziamarskiemu za 

odbudowanie zniszczonych w czasie I Wojny Światowej, zabudowań gospodarczych i 
czynione starania nad budową kościoła murowanego. W czasie kolejnych wizytacji w 1930 
r. i bp. Antoniego Szlagowskiego w 1935 roku odnotowano, że zakupiono 300 ton wapna z 
myślą o budowie nowego kościoła. Parafianie już wtedy gremialnie i spontanicznie 
pomagali w przygotowaniach do przyszłej budowy. Po śmierci księdza proboszcza 
Franciszka Dziamarskiego, który pochowany został na tutejszym cmentarzu, obowiązki 
proboszcza przejął ks. Zygmunt Jankiewicz. W dniu 22 listopada ks. Jankiewicz wysuwa 
propozycję powołania komitetu budowy nowego kościoła. W skład komitetu wchodzą: 
Stanisław Wasiutyński z Czaplinka, wójt Michał Szymański z Cendrowic, Józef 
Wieczorkowski z Dębówki, Jan Dobrzyński z Machcina, Piotr Lankiewicz z Sobikowa, Józef 
Jarosz z Czarnego Lasu, Tomasz Jakubiak z Czarnego Lasu, Franciszek Kraszewski i  

 
(dokończenie na str. 2) 
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Stanisław Kozicki z Obrębu, Władysław Gwara, Franciszek 
Ostrowski, Antoni Ostrowski, Franciszek Stańczyk wszyscy 
czterej z Dobiesza, Franciszek Dudek z Kozłowa, Wojciech 
Doliński z Czaplinka, Kawiński vel Kaliński Antoni i Ludwik 
Marczak z Grobic, Józef Krawczyk z Adamowa, Stanisław 
Adamczyk z Rososzy, Ksawery Stępiński z Ksawerowa, 
Józef Sałyga z Pawłowic, Bronisław Maliszewski z 
Buczynowa, Jan Siwej z Wojciechowic, Stanisław Matysiak 
z Rąbienia, Franciszek Klimek z Dębówki, Teofil Warowny 
z Karoliny, Antoni Zawadzki z Wierzchowa, Jan Roszak z 
Krzymowa. Sekretarzem został Feliks Kapacki z 
Cendrowic, asesorami zaś Michał Szymański i Franciszek 
Ostrowski. Wymienieni radni w obecności i nżyniera  
Andrzeja Boniewo z Warszawy dokładnie obejrzeli kościół 
i stwierdzili, że kościół drewniany już nie nadaje się do 
dalszego użytku i remontu, a bezwarunkowo należy 
przystąpić do budowy nowego kościoła. 4 grudnia 1938 
roku komitet budowy nowego kościoła 
postanowił jednogłośnie, że budowę 
należy rozpocząć wiosną 1939 roku. Na 
ten cel wszyscy parafianie muszą się 
opodatkować dobrowolnie składką w 
wysokości 5 złotych z morgi ziemi 
płatną w dwóch ratach. Komitet 
zrezygnował z wcześniejszego projektu 
inż. Boniego i na kolejnym zebraniu 14 
stycznia 1939 roku postanowiono 
zaangażować inż. arch. Czesława 
Duchnowskiego z Warszawy.                                                                                                                               
Powiększono też komitet budowy o: 

Józefa Zawadzkiego z Dobiecina, Józefa Szuleckiego ze 

Staniszewic, Michała Anusiewicza z Orzechowa, 

Franciszka Tomaszewskiego z Krępy, Stanisława Kopkę 

z Kiełbaski, Jana Ochocińskiego z Bud Sułkowskich, 

Andrzeja Tomaszewskiego z Kalwaryjki i Stefana 

Kowalskiego z Walewic. Już 19 lutego 1939 roku został 

przedstawiony wstępny projekt kościoła przez 

inżyniera Duchnowskiego. W projekcie radni 

zrezygnowali z budowy wieży  

w miejscu dziś stojącej i poprosili inżyniera o 

podniesienie  

frontonu kościoła. Projektant zobowiązał się wykonać 

 projekt kościoła praktycznego, niedrogiego,  

w stylu lekkiego renesansu z sygnaturą nad wielkim 

ołtarzem. Zobowiązał się budować tak kościół, aby 

istniejący drewniany był obmurowywany w trakcie jego 

realizacji, a mury z palonej czerwonej cegły powstawały 

jednocześnie dookoła świątyni istniejącej. Projekt 

budowlany kościoła został przedstawiony i 

zaakceptowany na zebraniu w dniu 5 marca 1939 

roku. Już 31 maja 1939 r. budowę rozpoczęto. 

Głównym, wykonawcą był Paweł Stępisz z Góry Kalwarii. 

Wielką pomocą przy budowie kościoła służyli parafianie. 

Rozpoczęte prace, już we wrześniu, przerwały działania 

wojenne na kilka lat. Po zakończeniu II Wojny Światowej, 

budowę podejmuje ksiądz proboszcz Zygmunt 

Chmielewski. W 1947 roku przybywa do parafii ks. bp 

Wacław Majewski, który dokonuje poświęcenia i 

wmurowania kamienia węgielnego w mury 

wznoszonego kościoła. Budowa mimo licznych trudności 

zostaje zakończona. W dniu 3 września 1950 roku ks. 

kardynał Stefan Wyszyński. dokonuje konsekracji 

nowej świątyni. Staraniem następnego proboszcza ks. 

Mariana Pełki, który kierował parafią niecałe dwa lata,  w 

1955 roku został ufundowany duży dzwon. Razem z 

dzwonem, ks. Pełka ufundował również ołtarz w kaplicy 

Matki Bożej. Wykonaniem ołtarza zajęli się Państwo 

Spinkowie z Zalesia Dolnego. W roku 1955 posługę 

duszpasterską w parafii obejmuje ks. proboszcz Edward 

Grzechnik. I już w maju 1955 roku przystępuje do 

odnowienia kościoła. W prezbiterium powstaje 

polichromia. Pracę tę pod kierunkiem profesora 

Dobrowolskiego wykonał Pan Jarosz z Zalesia Dolnego. 

W 1956 roku zelektryfikowano 

kościół, a na przełomie lat 1957-

58 zostały zakupione i założone 

organy 11-to głosowe. 

Wykonawcą organów była znana 

wówczas firma Sacks und Söline 

ze Świdnicy. Wkrótce okazało się, 

że należy powiększyć balkon 

chórowy gdyż organy były zbyt 

duże. W następnym roku 

ufundowane zostały dwa wiszące 

żyrandole nad nawą główną. 

Również te żyrandole istnieją do dzisiaj. Od 1958 trwało 

wykończenie i upiększanie nowego kościoła. W latach 

1960-62 rozbudowano górną część ołtarza głównego. W 

tej części znajdował się tryptyk przedstawiający 

głównego patrona Polski i naszej parafii, św. Stanisława 

Biskupa Męczennika, który nadany został 

prawdopodobnie w dniu wmurowania kamienia 

węgielnego przez biskupa Wacława Majewskiego. 

Skrzydła boczne tryptyku to obrazy dwóch męczenników: 

lewy św. Wojciecha biskupa praskiego i prawy św. 

Andrzeja Boboli jezuity, również patrona Polski. 

Namalowania obrazu głównego środkowego 

przedstawiającego św. Stanisława BM podjął się pan 

Jarosz z Zalesia Dolnego, Dwa pozostałe namalował 

Pan Spinek również z Zalesia Dolnego. Od marca do 

września 1964 roku, budowane są przez Apolonię i 

Jerzego Spinków dębowe ołtarze boczne. Ołtarz w 

pobliżu kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zdobi 

obraz przedstawiający Jezusa z otwartym sercem, 

nazywany obrazem „Serca Jezusa”. Po bocznych 

stronach obrazu stoją figury św. Józefa i św. Antoniego. 

Po drugiej stronie nawy głównej w pobliżu zakrystii jest 

ołtarz z obrazem Świętej Rodziny i figurami św. 

Kazimierza i św. Elżbiety. 8 listopada 1964 roku bp Jerzy 

Modzelewski dokonał poświęcenia ołtarzy z relikwią św. 

Faustyny, która się w nim znajduje.                /Kazimierz Dusza/      



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziękujemy mieszkańcom Grobic za posprzątanie 

kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to 
mieszkańców Grobic Nowych i Zalesia. 

2. W czwartek 3 września obchodzić będziemy 65 

rocznicę konsekracji naszego kościoła. Już dziś 

zapraszamy tego dnia o godz. 18.00 na uroczystą Mszę 
św. dziękczynną.  

3. We wtorek rozpoczyna się nowy rok szkolny 

i katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy na 

Msze św. inaugurujące: 

- w szkole w Dobieszu w czwartek 3 września, 

spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz. 9.00.  

- w Czachówku w kaplicy 4 września, spowiedź 

i Msza św. o godz. 19.00 

- w Sobikowie 4 września (dla szkół w 

Czaplinku i Cendrowicach), spowiedź od godz. 

17.00, Msza św. o godz. 18.00. 

- w niedzielę 6 września zapraszamy uczniów 

klas zerowych i pierwszych na Mszę św. o godz. 

13.15. Podczas tej Mszy św. zostaną poświęcone 

ich książki i przybory szkolne.  

4. Z okazji 76 rocznicy wybuchu II Wojny 

Światowej zapraszamy we wtorek 1 września  o 

godz. 18.00 na Mszę św. polową odprawianą w 

intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. 

oraz o pokój w Polsce i na świecie. Msza św. 

zostanie odprawiona przy kaplicy i Grobie 

Nieznanego Żołnierza obok OSP w Czaplinie. 

5. 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 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. 

6. Ruszyła rejestracja uczestników ŚDM w 

Krakowie z Archidiecezji Warszawskiej, 

ponieważ każdy kto chce w nich wziąć udział 

musi zostać zarejestrowany, stąd  osoby 

mieszkające na terenie naszej parafii, które chcą 

wziąć udział w Centralnych Uroczystościach 

ŚDM w Krakowie, bardzo prosimy o zgłaszanie 

się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. W 

ramach ŚDM zapraszamy do włączenia się w 

wolontariat oraz prosimy o zgłaszanie się rodzin 

chętnych przyjąć naszych gości z zagranicy. 

7. Po wakacjach wznawiamy działalność grup 

parafialnych, do których zapraszamy chętne 

osoby, które chciałby pogłębiać swoją formację 

chrześcijańską. W tym tygodniu odbędą się 

następujące spotkania grup: 

- w poniedziałek 31 sierpnia o godz. 18:40: 

Animatorzy Kandydatów do Bierzmowani- w 

środę 2 września o godz. 18:40 Parafialny 

Zespół Caritas 

- w czwartek 3 września o 19:30 Parafialny 

Zespół „Genesis“ 

- w sobotę 5 września o godz. 19:00 Parafialny 

Zespół ŚDM  

8. W związku z wrześniowymi uroczystościami 

zbiórka dla wszystkich ministrantów odbędzie 

się w sobotę 5 września w Sobikowie o godzinie 

10:00. Obecność obowiązkowa. 

9. 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 wyjątkowo na pokrycie 

zakupu „Zacheuszek” i odnowę 2 żyrandoli 

przednich. Łączny ich koszt to 9000,- zł. 

10. Przygotowanie Kandydatów do 

Bierzmowania w tym roku rozpoczniemy 25 

września Mszą Świętą o godz. 18:00. Młodzież 

i Osoby dorosłe, które chciałby rozpocząć 

przygotowanie, a jeszcze nie wypełniły 

formularza z prośbą o jego rozpoczęcie, prosimy 

o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. 

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:  

- Marcin Korycki, kawaler z Kędzierówki i Klaudia 
Zielińska, panna z Wincentowa w par. tutejszej. 

Zapowiedź druga. 

- Adam Molak, kawaler z Buczynowa w par. tutejszej 
i Julia Małgorzata Filipiak, panna z Warszawy. 

Zapowiedź druga. 

- Paweł Marian Proszewski, kawaler z Góry Kalwarii 
i Agnieszka Urbańska, panna z par. tutejszej. 

Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

12.  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 30 VIII – 06 IX 
Niedziela 30.08.  
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Tadeusza Szymańskiego w 15 rocz. śm., Marianny 
Malinowskiej i zm. cr. Odolińskich 
12.00 + Antoniego Jeziorskiego w 5 rocz. śmierci 
12.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Katarzyny i Mikołaja z 
okazji 10 rocz. ślubu i dary Ducha św. dla ich dzieci 
Poniedziałek 31.08. 
18.00 + Heleny, Bogusława Jakubiaków, Janiny, Michała 

Purchałów 

Wtorek 01.09. 

18.00  Msza Św. polowa w Czaplinie w rocz. wybuchu II 

Wojny Światowej 

Środa 02.09. 

17.30 + Zofii Borowskiej w 30 dni po śmierci 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Stefana Kowalczyka(im.), Antoniny i Józefa Kłoszewskich 

Czwartek 3.09. 

18.00 W intencji budowniczych i fundatorów Kościoła w 65 

rocz. Konsekracji 

Piątek 04.09. 

17.30 + Jerzego Badowskiego w 9 rocz. śm. , Rozalii i 

Bolesława Badowskich, Stanisławy i Antoniego Pęczków 

18.00 + Piotra Biczyka w 4 rocz. śm. 

19.00 Msza Św. z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa w 

Czachówku 

Sobota 05.09 

7.10 Godzinki 

7.30 Intencja wolna 

17.30 + Czesława Rotuskiego w 3 rocz. śm. , Antoniego, 

Józefy i Bronisława Rotuskich, Stanisława, Artura, Marianny 

Grzesikiewiczów 

18.00 + Władysława Urbanowicza w 5 rocz. śm., Wiktorii, 

Antoniego, Eugeniusza Urbanowiczów, Stanisławy i 

Franciszka Zwolińskich 

Niedziela 06..09 

8.30  (Czachówek)  

10.00 + Zofii, Marcjanny, Michała, Stefana, Zygmunta 

Górków, Zofii i Stanisława Choińskich 

12.00 + Zdzisława Bernarciaka w 10 rocz. śm. , Jana 

Łukasiewicza, Jana i Józefy Matulków 

12.00 + Zofii, Stanisława i Wandy Zwolińskich 

13.15 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej 

13.15 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny i Przemysława 

w 25 rocz. ślubu 

                                                                Intencje spisano 24.08.15 

 

 

Refleksja na XXII 

Niedzielę Zwykłą  

„Boże Prawo” 
 

Bóg daje Prawo po to,  

by uformować „lud mądry i rozumny”,  

bliski i wierny Bogu, poprzez wprowadzanie 

otrzymanej z góry mądrości w czyn.  

Jezus pokazuje faryzeuszom, że w Prawie  

nie chodzi o legalizm ludzkich tradycji, 

podkreślających czystość formalną i zewnętrzne 

zwyczaje, ale o formowanie wnętrza, z którego 

obfitości wypływa dobro  

lub zło, uświęcenie lub nieczystość człowieka. 

Bogu chodzi o religijność czystą i bez skazy, 

życzliwie i ze współczuciem pochyloną  

nad potrzebami innych.    

                                            /Michał Mrozek OP/ 
 


 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

  Minął już okres kolonii, wczasów i 

wakacji,  

czy był czas na rozmowy z Bogiem, 

medytacji? 

Czyś jednym z tych o których Pan mówił z 

faryzeuszami 

« Ten lud czci mnie wargami,  

lecz sercem swym daleko jest ode mnie. » 

i przestrzegał «Wszystko zło z wnętrza 

pochodzi… » 

być może jest ono i w tobie, i we mnie? 
                                                    Kazimierz 

 




 
Intencja Kółek Różańcowych na miesiąc wrzesień: 

 
Za dzieci, młodzież, nauczycieli i katechetów 
rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny, za 
budowniczych i fundatorów Kościoła w 65 rocz. konsekracji  
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