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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. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 

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 
 

                                              Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 
 

Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Am 6, 1a. 4-7 (Lekkomyślność bogaczy)  

Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) 

Drugie czytanie: 1 Tm 6, 11-16 (Zachować przykazanie aż do przyjścia Chrystusa) 

Ewangelia: Łk 16, 19-31 (Przypowieść o Łazarzu i bogaczu) 

Rodziny pielgrzymują na Jasną Górę 
Tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbywa się w dniach 

24-25 września. Jest to już trzydzieste drugie spotkanie 
modlitewne małżeństw i rodzin z Matką Bożą Częstochowską. 
Pielgrzymka poświęcona jest pogłębieniu przesłania papieża 
Franciszka zawartego w adhortacji posynodalnej „Amoris laetitia”. 
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji posynodalnej „Amoris 
laetitia” przypomina o darach małżeństwa i rodziny, zachęca 
małżonków do podtrzymania miłości silnej i pełnej takich wartości 
jak: wielkoduszność, zaangażowanie, wierność i cierpliwość. 
„Chcemy dobrze odczytać przesłanie papieża i jego zaproszenie 
do stawania się apostołami w codziennym życiu małżeńskim i 

rodzinnym. Pragniemy razem z Maryją zachwycić się darami Bożymi i odkrywać radość miłości. 
Podczas spotkań, konferencji i modlitw chcemy zgłębiać z Matką Pięknej Miłości powołanie 
każdego człowieka do głoszenia Ewangelii rodziny. W tym szczególnym dla naszej Ojczyzny roku 
1050-lecia Chrztu Polski i 60. Rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu zapraszamy małżonków i 
całe rodziny, by w Roku Miłosierdzia cieszyli się miłością i dziękowali za nią przed tronem 
Królowej Polski” – zachęca bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Rodziny. W łączności z małżeństwami i rodzinami zgromadzonymi na Jasnej Górze, dziś na 
każdej Mszy Św. odbywa się obrzęd odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich.               /ks. Mariusz/ 

 
                                                                  Dożynki Parafialne 
 

2 października 2016 r. o godz. 12:00 odbędą się Dożynki 
Parafialne organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Cendrowianki”. Zapraszamy przedstawicieli wsi do 

przygotowania koszy dożynkowy./Duszpasterze/ 
 

VI Turniej Papieski organizowany przez Stowarzyszenie Nasza Parafia , Parafię  
Św. Stanisława BM w Sobikowie odbędzie się 2 październikach. Szczegóły  
na plakatach. Zapraszamy wszystkich do wspólnego uczczenia naszego Papieża. 

 

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


  Na Bieszczadzką Nutę. cz. I
W dniach 16-18 września 2016 r. miała miejsce kolejna w tym 

roku pielgrzymka na południe Polski. Tym razem były to 

piękne o tej porze Bieszczady. 37 osobową grupę pożegnał 

i pobłogosławił już przed godziną 6.00 ks. Proboszcz 

Włodzimierz Czerwiński. Kierownictwo duchowe objął ks. 

Wikariusz Mariusz Białęcki. W drodze do Ustrzyk Dolnych 

pierwszego dnia odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Kałkowie-Godowie gdzie oprowadzająca 

uruchomiła nam mobilną scenografię z bardzo ciekawie 

przedstawioną historią regionu i znanych zasłużonych osób 

mieszkańców tego regionu. Była to dla nas wspaniała lekcja 

historii. W skład sanktuarium wchodzą: kościół Bolesnej 

Królowej Polski Matki Ziemi Świętokrzyskiej, 33-metrowa, 

zwieńczona potężnym krzyżem Golgota, w której wnętrzu 

znajdują się 33 kaplice - oratoria, upamiętniające 

najważniejsze współczesne wydarzenia historyczne, Dom 

Jana Pawła II, Grota Lurdzka, 14 stacji Drogi Krzyżowej  

i dęby pamięci. Jest tam też mini zoo - atrakcja dla dzieci. 

Wszystkie działające tu obiekty: 

Ośrodek Rehabilitacji i Terapii 

Zajęciowej (Wioska Dziecięca), Dom 

Opieki dla Osób Starszych i Dom Opieki 

Paliatywnej dla chorych im. Sue Ryder, 

pacjenci zawdzięczają  ks. 

Proboszczowi Czesławowi  Wali.  Jest 

tam też pomnik poświęcony ofiarom 

katastrofy nad Smoleńskiem, odsłonięty 

4 czerwca 2012 na który składa się 

sylwetka z żelbetu wzorowana na Tu-

154M o wymiarach dziesięć na jedenaście metrów. W 

oknach makiety widnieje sześć portretów: prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego i jego żony Marii, Janusza Kurtyki, 

Przemysława Gosiewskiego, ostatniego prezydenta Polski 

na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i Anny 

Walentynowicz.  Oczywiście z braku czasu nie mogliśmy 

odwiedzić wszystkich atrakcji Kałkowa. Po 1,5 godzinie 

wyruszyliśmy do Łańcuta gdzie zwiedzaliśmy Zamek 

Muzeum i oranżerię.  Zamek Lubomirskich i Potockich w 

Łańcucie to dawna rezydencja magnacka znajdująca się w 

Łańcucie, która 1-go września 2005 roku została 

przez Prezydenta RP wpisana na listę Pomników historii. 

Podziwialiśmy wyposażone z przepychem zamkowe wnętrza 

m.in. Salę Balową, Teatr, Wielką Jadalnię i apartamenty 

księżnej marszałkowej, księżnej  Izabeli Lubomirskiej z 

książąt Czartoryskich, właścicielki zamku przez ostatnie 33 

lata jej życia, która jak żaden inny swój dom z tak wielką 

kreatywnością  przebudowywała, urządzała i zapełniania 

gromadzonymi przez siebie dziełami 

sztuki.   Prezentowanych jest tu blisko 40 portretów 

ukazujących księżną od jej młodości po ostatnie lata życia, 

pędzla min. Louis Marteau, Per Kraffta, Alexandra Roslina, 

Élizabeth Vigée-Le Brun, Carla Hummel de Bourdon czy 

Marcello Bacciarellego. Ok. godz. 19.oo dojeżdżamy do 

Ustrzyk Dolnych i naszego docelowego miejsca , pensjonatu 

„Viking” w Jasieniu, przedmieściu Ustrzyk Dolnych. Ksiądz 

Andrzej Mroczkowski CSMA ,  proboszcz i kustosz 

Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej otwiera nam  

świątynię i obszernie przedstawia nam historię sanktuarium i 

obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Bożą 

Rudecką. Po sprawowanej przez ks. Mariusza Mszy Św. 

czeka nas obfita obiadokolacja w parterze pensjonatu. Jest 

już noc gdy zajmujemy wybrane pokoje i udajemy się na 

zasłużony wypoczynek. Drugi dzień to bogaty program 

podziwiania piękna Bieszczad i wijącej się pomiędzy 

połoninami Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Dołącza do 

nas profesjonalna przewodniczka P. Lucyna Beata Pściuk z 

Grupy  Bieszczady, posiadająca kierunkowe wykształcenie,  

uprawnienia przewodnika górskiego, beskidzkiego  

i terenowego, pilota wycieczek i licencję Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego.   Na naszej drodze miejscowość 

Czarna. Od 1974 r. posiada status uzdrowiska, a jej 

bogactwem są wody mineralne. Atrakcją są pozostawione 

szyby naftowe z XIX w. świadczące o tradycjach naftowych 

okolicy. Zwiedzamy drewnianą cerkiew dawniej greko-

katolicką pw. Św. Dymitra. Obecnie jest to kościół parafialny 

rzymsko-katolicki  pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Pani Lucyna 

przewodniczka zapoznała nas z historią 

cerkwi, której powstanie datuje się na 

rok 1834, a wcześniej na tym miejscu 

stała cerkiew z 1795 r.  Cerkiew w 

Czarnej jest świątynią  orientowaną, 
trójdzielną o konstrukcji zrębowej. Od 

południa i północy 

do prezbiterium  przylegają zakrystie. 

Nad wszystkimi częściami 

dwuspadowe dachy. Nad nawą ośmioboczna wieżyczka 

zakończona baniastym hełmem. Na zachodniej ścianie 

frontowej sześciokolumnowy  drewniany portyk, zwieńczony 

trójkątnym szczytem. W cerkwi znajduje się bogato zdobiony  

ikonostas, który został przeniesiony na tylną ścianę 

prezbiterium. Obiekt jest zabytkiem na  Szlaku Architektury 

Drewnianej. Jedziemy dalej. Po drodze tory i wagoniki 

czynnej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej i drezyny rowerowe 

dla turystów lubiących podróże po dawnej linii kolejowej 

Zagórz – Ustrzyki Dolne. Dłuższy przystanek na przełęczy 

Wyżniańskiej.  Dla tych, którzy mają więcej zdrowia i sił 

możliwa jest piesza wyprawa na Równię skąd tylko 1 godz. 

drogi zielonym szlakiem na Małą Rawkę.  W grupie 25 osób 

doszliśmy do bacówki  na wysokości 930 m n.p.m. przy 

zielonym szlaku z przełęczy Wyżniańskiej na Małą i Wielką 

Rawkę. Jesteśmy pomiędzy Połoniną Caryńską a pasmem 

granicznym i górą Kremenaros - trójstykiem granic Polski, 

Ukrainy i Słowacji.  Podziwiamy wspaniale widoki i 

schodzimy w dół. Przed nami następny etap  wycieczki.  Po 

drodze kupujemy u „Pani babci góralki” w bacówce 

prawdziwe, owcze oscypki w formie tradycyjnej i 

makaronowej.   Komańcza - miejsce internowania Prymasa 

Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i miejsce ostatniego Jego 

pobytu w okresie 29.09.1955 – 28.10 1956 r. przed powrotem 

do Warszawy. Zwiedzamy pokój gdzie modlił się i pracował 

ks. Prymas Tysiąclecia. To tu powstały Jasnogórskie Śluby 

Narodu i Wielka Nowenna przygotowująca naród do 1000-

lecia Chrztu Polski.                 cdn.         /Kazimierz Dusza/ 
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Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się 

uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

Zapraszamy małżonków do jak najliczniejszego 

udziału w ich odnowieniu. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Wincentowa za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to „Cendrowianki” . 

3. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik. 
Zgodnie z decyzją Rady Duszpasterskiej nie 

przechodzimy na czas zimowy. Msze św. i 
Nabożeństwa w dni powszednie odprawiamy jak 

dotychczas. W październiku zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa różańcowe odprawiane w 
Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku 

o godz. 19.00. Tam w środę poprzedzone będzie one 

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. Stowarzyszenie „Nasza Parafia”, Burmistrz Miasta 
i Gminy Góra Kalwaria oraz Parafia Św. Stanisława 

BM w Sobikowie dla uczczenia Pontyfikatu  św. Jana 

Pawła II zaprasza w  niedzielę 2 października do 
wzięcia udziału w VI Papieskim Turnieju Piłkarskim. 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do 

zgłaszania drużyn. Zapisy w kancelarii parafialnej lub 
w kwiaciarni u p. Elżbiety Grzewińskiej.  

5. W tym tygodniu wypada I Sobota 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. W sobotę po Mszy Św. o godz. 7:30 
spotkanie formacyjne Koła Przyjaciół Radia Maryja, 

na które również zapraszamy wszystkich, którzy 

chcieliby się zapisać do Koła. 

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy przygotowywane 
przez Stowarzyszenie „Cendrowianki” nasze Dożynki 

parafialne. Prosimy przedstawicieli wiosek o 

przygotowanie koszy dożynkowych. 

7. W sobotę rozpoczęliśmy przygotowanie 

Kandydatów do Bierzmowania. 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. Od 1 października w całej Polsce trwał będzie 
TYDZIEŃ MODLITWY ZA UCHODŹCÓW. W 

Warszawie nabożeństwo "Umrzeć z nadziei" odbędzie 

się w sobotę 1 października o godz. 20:00 w 
archikatedrze Świętego Jana. Ekumenicznej liturgii 

przewodniczył będzie kard. Kazimierz Nycz. 

9. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy 
św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo Różańcowe z 
adoracją Najśw. Sakramentu a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie 

ponownie na pokrycie kosztów urządzenia ekspozycji 
zabytków na plebanii. Koszt przygotowania wystawy 

wyniósł ok. 9000,- zł. 

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 
- Karol Gugała, kawaler z par. tutejszej i Ewelina 
Wichowska, panna z parafii w Kędzierówce. 

Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony 

jest niezwykły film „Bóg nie umarł”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny 

„Wieści Parafialne”.  

--------------------------------------------------------------  

Poniżej prezentujemy wpisy do kroniki 

parafialnej gości, którzy brali udział  

w Odpuście parafialnym  

14 września 2016 r: 



Intencje Mszalne 25 IX – 02 X 2016  
 

Niedziela, 25.09.  XXVI Niedziela zwykła, Odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich 
8.30(Czachówek)   
10.00 + Cecylię, Józefa Chmielewskich  
10.00 + Aleksandry Grzywacz  
12.00 + Łukasza Tywonka w 8 rocz. śm. , zm. z rodz. 
Tywonków i Dąbrowskich  
12.00 + Andrzeja, Marty, Jana, Mariana Ambroziaków, 
Czesława, Franciszki Kamińskich 
Chrzest: Kalina Konstancja Świderska, Maria Gaćkowska, 
Nikola Bąk,  
13.15 + Bogdana Augustyniaka w 8 rocz. śm. , Mariana, 
Helenę, Edwarda Augustyniaków 
13.15 O bł. Boże w 59 rocz. ślubu Haliny i Wiesława 
Jakubiaków 
Poniedziałek, 26.09.   
18.00 + Genowefy, Stanisława, Bogdana Maciaków 
Wtorek 27.09. 
18.00 + Teresy Cyngot w 30 dni po śmierci 
Środa 28.09.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Wacława Urbanowicza 
+ Wacława Lenarta w 28 rocz. śm. , zm. z rodz. Lenartów 
+ Hieronima Napierskiego, Bogumiły Obrębskiej 
Piątek 30.09.  
18.00 + Michała Dobrzyńskiego (im.), zm. z rodz. 
Dobrzyńskich i Nowaków  
Sobota 01.10. Pierwsza Sobota miesiąca   
7.10 Godzinki  
7.30 Do św. Judy Tadeusza z prośbą o wstawiennictwo dla 
KŻR w Grobicach  
16.00 Chrzest: Zuzanna Witek, Bartłomiej Witek 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 + Michała, Tadeusza, Czesława Kozickich, Barbary 
Janiszek  
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Justyny Rosłon w 18 
rocz. urodzin 
Niedziela, 02.10.  XXVII Niedziela zwykła, I Niedziela 
miesiąca 
8.30(Czachówek)   
10.00 + Tadeusza Grala w 20 rocz. śmierci 
10.00 O bł. Boże dla Marii Jarosińskiej w 80 rocz. ur. 
12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 16 rocz. śm. , zm. z 
rodz. Gostkowskich 
12.00 + Elżbiety Ammel, Marianny, Mariana Wojdatów, 
Antoniny, Krzysztofa Kędzierskich  
13.15 + Edwarda, Marianny  Walkiewiczów 
13.15 + Zofii w 20 rocz. śm., Stanisława w 22 rocz. śm. 
Włodarczyków 
                                                            Intencje spisano 22.09.16 

21 września 2016 r. ks. Proboszcz brał udział w spotkaniu w Domu 
Arcybiskupów Warszawskich, dotyczące podziękowań za organizację 
ŚDM w Diecezjach. Na ręce ks. Proboszcza nasza Parafia otrzymała 
osobiste podziękowanie od ks. Kard. Kazimierza Nycza i ks. Abpa 
Henryka Hosera. Jeszcze raz dziękujemy Wolontariuszom ŚDM za 
ogromny trud wniesiony w organizację ŚDM w naszej parafii. 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Łazarzowi Bóg dał imię, chociaż był biedny jak ptactwo. 
Bezimienny wobec Boga był nikim, choć miał bogactwo, był modny i 

bawił się, ale nie widział bliźniego. 
Jak skończyli? Jeden w niebie, drugi na mękach, kolego.  

I tak skończą wszyscy, którzy nie widzą potrzeb ludzi, których nawet 
sumienie  

i Ewangelia nie budzi. 

                                                                                Kazimierz 


    

Tweet od Papieża 

 

Tylko ten, kto umniejsza się przed 

Panem, może doświadczyć 

wielkości Jego miłosierdzia. 
 /Franciszek/ 
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