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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: Lb 11,25-29 (Nie zazdrość darów Bożych) 
Psalm responsoryjny: Ps 19,8 i 10.12-13.14 

Drugie czytanie: Jk 5,1-6 (Nie godziwi bogacze) 

Ewangelia: Mk 9,38-43.45.47-48 (Zazdrość. Zgorszenie)  

 

STANOWISKO BISKUPÓW POLSKICH PRZED XIV ZWYCZAJNYM 

ZGROMADZENIEM OGÓLNYM SYNODU BISKUPÓW. 

  
Konferencja Episkopatu Polski wyraża 

wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar 

Synodu Biskupów, którego tematem będzie w tym 

roku „Powołanie i misja rodziny w Kościele 

i świecie współczesnym”. Dziękujemy także 

milionom Polaków – w tym wspólnotom i ruchom 

rodzinnym – którzy modlą się za papieża 

Franciszka, kardynałów, biskupów i osoby biorące 

udział w synodzie. Zachęcamy wszystkich do 

dalszej modlitwy w intencji synodu, podczas którego – na prośbę Ojca Świętego – biskupi z Polski 

podzielą się radościami i troskami dotyczącymi rodzin. 

1. Nauczanie papieży i biskupów – oparte na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła katolickiego – wskazuje, 

żemałżeństwo i rodzina są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości, które powinno być otoczone 

szczególną opieką. Jezus Chrystus prezentuje małżeństwo jako przymierze mężczyzny i kobiety, którzy 

są zjednoczeni w miłości na całe życie i otwarci na dar nowego istnienia. Małżeństwo jest 

rzeczywistością Bożą i ludzką, którą Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu. Małżonkowie 

zaś „w swym życiu małżeńskim i rodzinnym mogą przeżywać miłość samego Boga do ludzi i miłość Pana 

Jezusa do Kościoła – Jego oblubienicy” (św. Jan Paweł II,Familiaris consortio, 56). 

Wiele polskich rodzin podkreślało w ankiecie przed zbliżającym się synodem, że ich radość oraz pokój 

ducha są owocem wiary w Boga, życia sakramentalnego oraz modlitwy indywidualnej i rodzinnej, jak 

również czasu, który wzajemnie sobie poświęcają. Podkreślamy więc, że rodzina – będąc Kościołem 

domowym – jest rzeczywistością świętą i uświęcającą (por. Dz 10,24-48; św. Jan Paweł II, Homilia na 

otwarcie VI Synodu Biskupów, 26.09.1980). 

2. Dziękujemy Panu Bogu za to, że w naszej Ojczyźnie jest wiele zdrowych rodzin, które „w dobrej 

i złej doli” każdego dnia troszczą się o wierność swojemu powołaniu. Jak napisaliśmy w liście 

pasterskim, to „ludzie, którzy wierzą w miłość i chcą nią żyć na co dzień, rozumiejąc ją nie tylko jako 

emocje i źródło wrażeń, lecz jako szczęśliwą możliwość wzięcia odpowiedzialności za osobę umiłowaną, 

aby cieszyć się nierozerwalnym i wyłącznym z nią związkiem na zawsze. Ludzie, którzy z poczuciem 

świętości i z zachwytem w sercach patrzą na misterium ciała ludzkiego i dar współżycia małżeńskiego, 

którzy nowe dziecko witają w rodzinie modlitwą uwielbienia, a na każde życie – od poczęcia do naturalnej 

śmierci – patrzą jak na świętość. Ludzie, dla których zawsze i wszędzie bezwzględną wartością jest 

godność osoby ludzkiej” (List Konferencji Episkopatu Polski na Święto Świętej Rodziny, 30.12.2005). 

Dziękujemy kapłanom, którzy posługują im z ojcowską mądrością i oddaniem. (dokończenie na str.2) 

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


3. „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” – mówi 
Chrystus (Mk 10,9). Dlatego małżeństwo sakramentalne jest ze 
swej istoty nierozerwalne. Prawo Boże wyznacza 
nieprzekraczalne granice ludzkim decyzjom. Człowiek nie ma 
„zwierzchnictwa nad naturalnym czy stanowionym Prawem 
Bożym” (św. Jan Paweł II,Przemówienie do Trybunału Roty 
Rzymskiej, 21.01.2000). W sytuacji gdy małżonkowie przeżywają 
trudności, zadaniem Kościoła katolickiego jest pomoc 
w pogłębieniu miłości i wzajemnej odpowiedzialności oraz 
w nawróceniu. Dzisiaj taka duszpasterska troska jest konieczna 
bardziej niż kiedykolwiek. W Kościele katolickim nie ma 
rozwodów ani procesów, które prowadzą do rozwodu. Są tylko 
procesy, podczas których orzeka się indywidualnie, czy dane 
małżeństwo zostało zawarte ważnie czy też nie. Wszyscy powinni 
wystrzegać się mentalności rozwodowej. Każde rozejście się 
małżonków obraża Boga oraz niesie za sobą wiele krzywd 
i pozostawia rany nie tylko w nich samych, ale kładzie się 
bolesnym cieniem również na ich dzieciach, najbliższej rodzinie, 
przyjaciołach, znajomych oraz niszczy podstawy całego 
społeczeństwa. W takim położeniu trzeba tym większą troską 
duszpasterską otoczyć żyjących w związkach 
niesakramentalnych. Przypominamy, że osoby rozwiedzione, 
bądź pozostające w separacji, nie są wykluczone z Kościoła, ale 
nadal są Jego członkami i należy im pomóc, aby zachowały wiarę 
oraz więź ze wspólnotą kościelną, by uczestniczyły w niedzielnej 
Mszy Świętej oraz w życiu wspólnot parafialnych (św. Jan Paweł 
II, Familiaris consortio, 84). Jednocześnie zachęcamy te osoby, 
które nie mają przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, aby 
otworzyły się na miłość Boga i podjęły wyzwanie zbudowania 
rodziny na trwałym fundamencie łaski Chrystusowej. 4. Troską 
duszpasterską obejmujemy małżeństwa, które od lat oczekują 
dziecka. Równocześnie przypominamy, że sztuczne 
zapłodnienie nie jest właściwym sposobem na 9. W związku 
z dyskusją na temat Komunii Świętej dla osób 
rozwiedzionych, pozostających w powtórnych związkach 
cywilnych, jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi, za 
przypomnienie, że „Eucharystia nie jest modlitwą prywatną ani 
pięknym doświadczeniem duchowym. (...) Karmienie się 
tym Chlebem Życia oznacza wejście w jedność z sercem 
Chrystusa, przyswojenie sobie Jego wyborów, Jego myśli, Jego 
postaw” (Anioł Pański, 16.08.2015). Aby prowadzić takie życie 
eucharystyczne, potrzebne jest pogłębienie kultu Eucharystii 
(Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, 66). Niezmienne 
pozostaje nauczanie Kościoła katolickiego mówiące o tym, iż  aby 
przystępować do Komunii Świętej, trzeba trwać w łasce 
uświęcającej (por. 1 Kor 11,26-29; 1 Kor 6,9-
10; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 916). rozwiązanie 
problemu niepłodności i katolicy nie mogą stosować tej metody 
(Papież Franciszek, Audiencja dla Stowarzyszenia Włoskich 
Lekarzy Katolickich, 15.11.2014). Łączymy się w bólu 
z rodzinami, które przeżywają dramat poronienia samoistnego 
albo których dzieci urodziły się martwe. Przypominamy, że każde 
z tych dzieci ma prawo do pełnego pogrzebu katolickiego. 5. 
Pragniemy, aby podczas Synodu jeszcze bardziej 
wyartykułowano wdzięczność wobec małżonków, 
którzyroztropnie i wielkodusznie (Gaudium et spes, 
50) zdecydowali się na większą liczbę dzieci, dając im życie 
i utrzymanie oraz troszcząc się o wprowadzenie ich w świat wiary 
i kultury (Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka 
prokreacja, 18-19). Wdzięcznością obejmujemy także 
małżonków adoptujących dzieci oraz osoby tworzące rodzinne 
domy dziecka. Uważamy, że Synod może pomóc w zmianie 
narracji społecznej wobec rodzin wielodzietnych, na co zwrócił 

uwagę papież Franciszek podczas spotkania z kilkoma tysiącami 
rodzin wielodzietnych, gdy z najgłębszym szacunkiem 
i wdzięcznością mówił o ich niezastąpionym wkładzie 
w przyszłość Kościoła i świata oraz apelował, aby w strukturach 
społecznych była zagwarantowana dla nich adekwatna pomoc 
(Papież Franciszek, Rodziny wielodzietne nadzieją 
społeczeństwa, audiencja, 28.12.2014; por. Tenże, Rodzina – 
Dzieci, audiencja środowa,8.04.2015). 6. Troska o rodziny 
najuboższe, rodziny z osobami niepełnosprawnymi i małżeństwa 
starsze powinna stać się integralną częścią duszpasterstwa 
rodzin. Należy uwrażliwiać szczególnie młode pokolenie na 
osoby i rodziny potrzebujące wszelakiej pomocy. Trzeba otoczyć 
troską duszpasterską rodziny przeżywające rozłąkę związaną 
z migracją zarobkową. Jednocześnie przypominamy konieczność 
godziwej zapłaty za pracę: „Społeczeństwo i Państwo winny 
ponadto gwarantować taki poziom zarobków, by wystarczały one 
na utrzymanie pracownika i jego rodziny, a także pozwalały na 
gromadzenie pewnych oszczędności” (św. Jan Paweł 
II, Centesimus annus, 15). 7. Rośnie liczba osób żyjących 
samotnie. Znajdujemy wśród nich takie, które z różnych 
powodów nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego oraz takie, 
które świadomie wybierają drogę samotności w świecie, aby 
w różnoraki sposób służyć innym. Są również i takie, które – 
poddając się mentalności konsumpcyjnej – pozostają samotne 
dla własnej wygody. Wszystkie te osoby należy objąć opieką 
duszpasterską w taki sposób, aby włączyć je w życie Kościoła 
i służbę rodzinom potrzebującym wsparcia (św. Jan Paweł 
II, Familiaris consortio, 85). 8. Obserwujemy, że z jednej strony 
ok. 90% polskiej młodzieży widzi w małżeństwie i rodzinie drogę 
do osiągnięcia szczęścia w dorosłym życiu. Z drugiej jednak 
strony, stale zwiększa się liczba osób żyjących w konkubinatach. 
Nierzadko pojawia się też lęk przed odpowiedzialnością 
i złożeniem siebie w darze w sposób nieodwołalny. Dlatego 
konieczne jest dowartościowanie instytucji 
narzeczeństwa i wydłużenie bezpośredniego okresu 
przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Dziękujemy 
małżonkom, którzy posługują na rzecz innych małżeństw dając 
świadectwo, że piękna i wierna miłość małżeńska jest możliwa do 
zrealizowania. Rodzina jest dziełem i własnością Boga. Dlatego 
do nadchodzącego synodu przygotowujemy się z wiarą, nadzieją 

i miłością.                             /Konferencja Episkopatu Polski/ 
 

 

 Serdecznie 
zapraszamy na 
Nabożeństwa 
różańcowe. 

 
W tym tygodniu 

nabożeństwo w Sobikowie o godz. 16:30 poprowadzą: 
1.10. 2015 r Czwartek. – Ministranci 
2.10. 2015 r. Piątek – Kandydaci do Bierzmowania .  
gr. p. M.Fiejki i p. Haliny Kępińskiej 
3.10.2015 r. Sobota - Parafialna Rada Duszpasterska 
4.10.2015 r. Niedziela – ks. Mariusz 
W Czachówku o godz. 18:00  
1.10. 2015 r Niedziela. – Ministranci 
2.10. 2015 r. Piątek – Kandydaci do Bierzmowania gr. . 
p Jadwigii  Otulak i p. Marzeny Filutowskiej 
3.10.2015 r. Sobota - Parafialna Rada Duszpasterska 
4.10.2015 r. Niedziela - KŻR z Bronisławowa 
 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś w naszej parafii obrzęd odnowienia 

przyrzeczeń małżeńskich podczas 

wszystkich Mszy św. niedzielnych. 

Zapraszamy szczególnie małżonków do 

udziału w nim. Po Mszach św. PZC zbiera 

ofiary do puszek na pomoc potrzebującym 

w naszej parafii.  

2. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny i 

Krzymowa za posprzątanie kościoła  

i ubranie kwiatami ołtarzy na dzisiejszą 

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to nowożeńców. 

3. W czwartek rozpoczynamy miesiąc 

październik. Do 1 kwietnia Nabożeństwa  

i Msze św. odprawiamy w porządku 

zimowym tj. o godz. 16.30 i 17.00.  

W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 16.30 a w 

Czachówku o godz. 18.00. Tam w środę 

poprzedzone ono będzie Mszą św. Jak 

poprzednio prosimy dzieci i młodzież o 

kartki z nazwiskami tych, które chciałyby 

w kolejnych dniach gościć na całą dobę 

figurkę Matki Bożej w swoim domu. 

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 ubiegłą niedzielę obchodziliśmy 

Gminne Święto Plonów. Serdecznie 

dziękujemy zespołowi Genesis za oprawę 

muzyczną Mszy św. a służbom 

liturgicznym za posługę przy ołtarzu. 

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. Przygotowanie Kandydatów do 

Bierzmowania w tym roku rozpoczęliśmy 25 

września. 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. 

8. Rozpoczynamy zapisy na pielgrzymkę 

do Radecznicy i na Roztocze w dniach 17-

18 października, koszt 200 zł od osoby. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej. Przy 

zapisywaniu wpłacamy zaliczkę w kwocie 

100 zł. 

 9. W środę 30 września o godz. 19:00 

spotkanie Wolontariuszy ŚDM. 

10.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 ponownie na pokrycie 

zadłużenia za nowe ogrodzenie cmentarza. 

Zbiórka w ubiegłym miesiącu przyniosła 3600,- 

zł co pozwoliło w ok. 2/3 pokryć koszty 

wymiany 1 żyrandola. 

11. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Grzegorz Krzysztof Kozak, kawaler z par. 

w Śmiałowicach i Aneta Adamek, panna z 

Czaplinka w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 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 27 IX – 04 XI 
 

Niedziela 27.09. 
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Łukasza Tywonka w 7 rocz. śm, Bronisławy, Józefa 
Tywonków, Mileny, Leona, Danuty, Mariana i dziadków 
Dąbrowskich 
10.00 + Czesława w 10 rocz. śm. i Hanny Zięcina 
12.00 + Wacława Augustyniaka (im.) 
12.00 + Heleny, Władysława, Stanisława i Haliny Hajęckich, 
Weroniki i Jana Lisiewskich, dziadków Siwków i Chajęckich 
CHRZEST: 
Kornelia Bałda 
13.15 + Wandy Oliszewskiej w 8 rocz. śmierci                                           
13.15 + Bogdana w 7 rocz. śm., Mariana, Heleny i Edwarda 
Augustyniaków 

Wtorek 29.09. 
18.00 + Barbary Marii Gdaczyk w 30 dni po śmierci 
Środa, 30.09.   
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Czwartek 01.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 Piotra Biczyka 
Piątek, 02.10. 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 Intencja wolna  
18.00 Msza Św. z nabożeństwem różańcowym w Czachówku 
Sobota, 03.10. 
7.10 Godzinki 
7.30 Do Św. Judy Tadeusza o Boże błog. w int. KŻR w 
Nowych Grobicach 
16.00 + Jadwigi i Józefa Fudeckich, Stanisława Helińskiego, 
zm. z rodz. Klimków, Fudeckich i Nowaków 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 
17.00 + Edwarda Walkiewicza w rocz. śmierci, Marianny 
Walkiewicz 
18.00 ŚLUB: Emilia Wichowska – Damian Sotek 
19.00 ŚLUB: Agnieszka Osełka – Arkadiusz Szpak 
Niedziela 04.10. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 + Marianny, Edwarda, Danuty Wiśniewskich, Wacława 
Augustyniaka, Ireneusza Rolę, Romana Szymańskiego, 
Krzysztofa Karalucha 
10.00 + Marianny Kamińskiej w 20 rocz. śmierci 
Nabożeństwo Różańcowe 
12.00 + Jana i Andrzeja Antosiewiczów, zm. z rodz. Królików 
12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 17 rocz. śmierci, zm. z 
rodz. Gostkowskich 
13.15 + Tadeusza Płaczka 
13.15  + Franciszki i Antoniego Samorajów   

 
                                                             intencje spisano 23.09.15 

 

 

Refleksja na XXVI 

Niedzielę Zwykłą 
 

„Pozostać wiernym” 
 

Warto zrobić wszystko, 

żeby nie czynić zła i nie być powodem 

zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby 

pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność 

ma czasem bardzo wysoką cenę – gdy 

cięcia muszą być aż tak radykalne 

i bolesne, że mocne Chrystusowe 

porównanie do odcięcia ręki czy 

wyłupienia oka okazuje się bardzo trafne. 

Wybór tego, co trudne, ze względu na 

Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. 

Bóg jednak daje nam moc wytrwania 

w dobru. Trzeba tylko z ufnością 

przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego 

miłości. 
/Anna Lutostańska/ 

  
 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

     Nieśmy wiarę innym, Jezus nie zabrania,  
ale jak, gdy nie pamięta się nawet kazania, 

gdy Słowo Boże, na półce nie tknięte 

i uczynki nasze, nie do końca święte. 

Jest jednak nadzieja, bo jesteśmy wybrani, 

«Kto …nie jest przeciwko nam,  

ten jest z nami». 
  

 

                                                  Kazimierz 
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