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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 
 

Ewangelia:  Mt 11, 2-11 (Na Chrystusie spełniają się proroctwa) 

„Silniejszy od nienawiści”. W grudniu nowy spektakl 

warszawskich kleryków 

Klerycy III roku WMSD w Warszawie wystawią historię Tima Guénarda, mistrza Francji w 
boksie, na podstawie jego autobiografii „Silniejszy od nienawiści” . Bohater po wielu latach 
życia na krawędzi, dzięki własnemu uporowi i pomocy wspólnoty „Arka” Jeana Vanier 
całkowicie zmienił swoje życie. Spektakle - od 10 grudnia do 15 stycznia. Historię Tima 
Guénarda, mistrza Francji w boksie przedstawią w najnowszym, amatorskim spektaklu 
klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Premiera już 
10 grudnia. Stało się tradycją, że klerycy III roku WMSD w Warszawie na przełomie roku 
wystawiają sztukę teatralną. W tym roku zamierzają przedstawić historię Tima Guénarda, 
mistrza Francji w boksie, na podstawie jego autobiografii „Silniejszy od nienawiści”. „Moje 
życie jest równie pokiereszowane jak moja twarz. Choćby mój nos. Złamany dwadzieścia 
siedem razy. Dwadzieścia trzy złamania to sprawa boksu; cztery dzieło mojego ojca. 
Najbardziej brutalne razy dostałem od 
tego, który powinien wziąć mnie za rękę i 
powiedzieć «kocham cię» ”Sztuka 
pokazuje życie Tima Guénarda, który jako 
małe dziecko został porzucony przez 
matkę, był katowany przez ojca i w 
konsekwencji jako nastolatek trafił do 
domu poprawczego. Ale i tam nie pozostał 
długo. Mając kilkanaście lat trafił na ulicę. Od tego czasu stała się ona jego domem i 
źródłem utrzymania. Bohater po wielu latach życia na krawędzi dzięki własnemu uporowi i 
pomocy ludzi związanych ze wspólnotą „Arka” Jeana Vaniera całkowicie zmienił swoje 
życie. „Silniejszy od nienawiści” to wstrząsający, ale jednocześnie pełen nadziei spektakl, 
pokazujący historię człowieka, który potrafił wyzwolić się z zaklętego kręgu zemsty oraz 
przemocy i przebaczyć swoim oprawcom. W realizację sztuki zaangażowanych  
jest 20 seminarzystów, którzy wcielają się w rolę  
profesjonalnych aktorów. Opiekę merytoryczną nad przedstawieniem sprawuje Beata 
Redo-Dobber, reżyser współpracująca z Operą Narodową w Warszawie. Spektakl będzie 
grany od 10 grudnia 2016 r. w sali teatralnej Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. Wstęp wolny. 
 
Parafia nasza organizuje wyjazd na powyższe przedstawienie po nowym roku w 
styczniu. Zapisy u ks. Mariusza 
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List Apostolski „Misericordia et 
Misera”!  cz. III 

 
 „Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami 
wszystkimi” (tamże, II Modlitwa 
Eucharystyczna), to nagląca 
prośba, jaką wypowiada kapłan w 
modlitwie eucharystycznej, aby 
błagać o uczestnictwo w życiu 
wiecznym. Po Modlitwie Pańskiej 

kapłan kontynuuje modlitwę: „wspomóż nas w swoim 
miłosierdziu”, prosząc o pokój i wyzwolenie od grzechu. A 
przed znakiem pokoju, wymienianym jako wyraz braterstwa i 
wzajemnej miłości w świetle otrzymanego przebaczenia, modli 
się znowu: „nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę 
swojego Kościoła”(tamże, obrzędy Komunii). Poprzez te słowa, 
z pokorną ufnością prosimy o dar jedności i pokoju dla Świętej 
Matki Kościoła. Celebracja miłosierdzia osiąga swój szczyt w 
Ofierze Eucharystycznej, pamiątce paschalnego misterium 
Chrystusa, z którego wypływa zbawienie dla każdego 
człowieka, dla historii i dla całego świata. Krótko mówiąc, każdy 
moment celebracji eucharystycznej odwołuje się do Bożego 
miłosierdzia. W całym życiu sakramentalnym otrzymujemy 
miłosierdzie w obfitości. Nie bez znaczenia jest fakt, że Kościół 
chciał wyraźne odwołać się do miłosierdzia w formule dwóch 
sakramentów, nazywanych sakramentami „uzdrowienia”, to 
znaczy: pojednania i namaszczenia chorych. Formuła 
rozgrzeszenia mówi: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał 
świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna 
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci 
udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła” (Obrzędy 
pokuty, n. 46), zaś w formule namaszczenia mówi się: „Przez 
to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym 
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha 
Świętego”(Sakramenty chorych, obrzędy i duszpasterstwo, n. 
99). Zatem w modlitwie Kościoła odniesienie do miłosierdzia 
nie jest jedynie pouczeniem, ale jest wysoce per 
formatywne/sprawcze/skuteczne, to znaczy, że gdy 
wypowiadamy je z wiarą, jest nam ono udzielane. Kiedy je 
wyznajemy jako żywe i realne, rzeczywiście nas przemienia. 
Jest to zasadnicza treść naszej wiary, którą musimy zachować 
w całej swej oryginalności: przed objawieniem o grzechu mamy 
objawienie miłości, z jaką Bóg stworzył świat i ludzi. Miłość jest 
pierwszym aktem, poprzez który Bóg daje siebie poznać i 
wychodzi nam na spotkanie. Niech zatem nasze serce będzie 
otwarte na ufność, że jesteśmy miłowani przez Boga. Jego 
miłość zawsze nas uprzedza, towarzyszy nam i pozostaje przy 
nas, pomimo naszego grzechu. 6. W tym kontekście nabiera 
szczególnego znaczenia również słuchanie Słowa Bożego. W 
każdą niedzielę Słowo Boże jest głoszone we wspólnocie 
chrześcijańskiej, aby dzień Pański był rozjaśniony światłem, 
które promieniuje z tajemnicy paschalnej (por. SOBÓR 
WATYKAŃSKI II, Konstytucja Sacrosanctum Concilium, 106). 
W celebracji eucharystycznej możemy być świadkami 
prawdziwego dialogu między Bogiem a Jego ludem. W 
proklamacji czytań biblijnych ponownie bowiem przebywamy 
historię naszego zbawienia poprzez nieustanne dzieło 
miłosierdzia, które zostało ogłoszone. Bóg także dziś z nami 
rozmawia jak z przyjaciółmi, „przestaje z nami” (SOBÓR 
WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna, Dei verbum, 2), 
aby nam towarzyszyć i ukazać nam drogę życia. Jego Słowo 

staje się wyrazicielem naszych potrzeb i trosk oraz owocną 
odpowiedzią, abyśmy mogli konkretnie doświadczyć Jego 
bliskości. Jak ważna staje się homilia, w której „prawda idzie w 
parze z pięknem i dobrem” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 
142), wywołując drżenie serca wierzących w obliczu 
wspaniałości miłosierdzia! Bardzo polecam przygotowywanie 
homilii i troskę o kaznodziejstwo. Będzie ono tym bardziej 
owocne, im bardziej kapłan doświadczy na sobie miłosiernej 
dobroci Pana. Przekazywanie pewności, że Bóg nas kocha, nie 
jest ćwiczeniem retorycznym, ale warunkiem wiarygodności 
samego kapłaństwa. Życie miłosierdziem jest zatem najlepszą 
drogą, by stało się ono prawdziwym głoszeniem pocieszenia i 
nawrócenia w życiu duszpasterskim. Homilia, podobnie jak 
katecheza, muszą być zawsze wspierane tym pulsującym 
sercem życia chrześcijańskiego. . Biblia jest wspaniałą relacją 
opowiadającą o cudach miłosierdzia Bożego. Każda karta 
przepojona jest miłością Ojca, który od stworzenia chciał 
odcisnąć we wszechświecie znaki swojej miłości. Duch Święty, 
przez słowa proroków i pisma mądrości we, ukształtował 
historię Izraela we wdzięczności za czułość i bliskość Boga, 
pomimo niewierności ludu. Życie Jezusa i Jego nauczanie w 
decydujący sposób naznaczyły historię wspólnoty 
chrześcijańskiej, która zrozumiała, że na podstawie nakazu 
Chrystusa, jej misją jest być stałym narzędziem Jego 
miłosierdzia i przebaczenia (J 20,23). Poprzez Pismo Święte, 
ożywiane wiarą Kościoła, Pan nadal mówi do swojej 
Oblubienicy i wskazuje jej drogi do przebycia, aby Ewangelia 
zbawienia dotarła do wszystkich. Jest moim gorącym 
pragnieniem, aby Słowo Boże było coraz bardziej czczone, 
znane i upowszechnione, aby poprzez nie można było lepiej 
zrozumieć tajemnicę miłości, która wypływa z tego źródła 
miłosierdzia. Przypomina o tym wyraźnie Apostoł: „Wszelkie 
Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do 
przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w 
sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). Byłoby właściwe, aby każda 
wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić 
zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną 
znajomość Pisma Świętego: jedna niedziela w całości 
poświęcona Słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne 
bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między 
Bogiem a jego ludem. Niech nie zabraknie kreatywności, aby 
wzbogacić to wydarzenie inicjatywami, które zachęcają 
wierzących, by byli żywymi narzędziami rozpowszechniania 
Słowa. Z pewnością wśród tych inicjatyw znajduje się szersze 
upowszechnienie lectio divina, aby w modlitewnej lekturze 
świętego tekstu życie duchowe znalazło wsparcie i rozwój. 
Lectio divina na tematy miłosierdzia pozwoli namacalnie 
przekonać się, jak bardzo płodny jest święty tekst, czytany w 
świetle całej tradycji duchowej Kościoła, co musi skutkować 
konkretnymi czynami i dziełami miłosierdzia (por. BENEDYKT 
XVI, Adhort. ap. Verbum Domini, 86-87). 8. Celebracja 
miłosierdzia odbywa się w sposób zupełnie szczególny w 
Sakramencie Pojednania. Odczuwamy wtedy uścisk Ojca, 
który wychodzi nam na spotkanie, aby przywrócić nam łaskę 
bycia na nowo Jego dziećmi. Jesteśmy grzesznikami i niesiemy 
ze sobą ciężar sprzeczności między tym, co chcielibyśmy 
uczynić, a tym, co rzeczywiście czynimy (por. Rz 7,14-21). 
Jednakże łaska zawsze nas poprzedza i przybiera oblicze 
miłosierdzia, które staje się skuteczne w pojednaniu i 
przebaczeniu. Bóg sprawia, że rozumiemy Jego ogromną 
miłość właśnie w obliczu naszej grzeszności. Łaska jest 
silniejsza i przewyższa wszelkie możliwe opory, bo miłość 
wszystko zwycięża (por. 1 Kor 13,7). 
                                                                              /Franciszek/ 
 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś rozpoczynają się Dni Kwartalne 

Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 

Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.  

2. Parafialny Zespół Caritas zaprasza 

wszystkie dzieci dziś na Mszę Św. w 

Czachówku o godz. 8.30 a w Sobikowie o 

godz. 13.15. Po Mszy Św. odbędzie się 

spotkanie ze św. Mikołajem.                                                                                                         

3. Zapraszamy na Msze św. roratne 

odprawiane w tym tygodniu w Sobikowie 

w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę 

o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. 

Po Mszy św. w poniedziałek, wtorek i 

czwartek zapraszamy dzieci i młodzież na 

herbatę na plebanię. W Czachówku Msza 

św. roratna w piątek o godz. 19.00. 

4. Dzieci i młodzież podczas tegorocznych 

rorat otrzymują tzw. „Ogniwa dobroci”. Na 

każdym ogniwie będzie do zapisania 

spełniony dobry uczynek w danym dniu 

Adwentu. Z ogniwek sklejanych każdego 

dnia powstaną łańcuchy na choinkę, które 

umieścimy w tegorocznej szopce. Dzieci i 

Młodzież którzy będą najwięcej razy na 

roratach otrzymają nagrody.                                                                                                                                   

5. Parafialny Zespół Caritas pragnie 

zorganizować 18 grudnia Wigilię dla 

Samotnych. Zapisy na wigilie przyjmujemy 

w zakrystii lub u p. Prezes Parafialnego 

Zespołu Caritas, której numer telefonu 

znajduje się w dzisiejszym numerze 

„WieściParafialnych”.                                                                                                                                             

6. Nasz organista p. Tomasz roznosi opłatki 

na stół wigilijny. Zostały  one poświęcone 

w kościele. Prosimy o życzliwe przyjęcie p. 

Tomasza. W naszej parafii opłatki roznosi 

tylko on. Przestrzegamy przed oszustami.                                                                                                                        

7. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania: 16 grudnia w Czachówku - 

gr. p. Anny Bulder i p. Jana Hulanickiego. 

O godz. 18:00 rok I, o godz.19:00 rok II ;                                                                                       

8. W przyszłą niedzielę  po Mszy św. o 

godz. 13.15 Spotkanie formacyjne dla 

dzieci pierwszokomunijnych i ich 

rodziców.Zapraszamy.                                                                                                                           

9. Od I Niedzieli Adwentu przy bocznym 

ołtarzu znajduje się Drzewko adwentowe, 

na którym zawieszone są zapotrzebowania 

ubogich rodzin na święta. Zachęcamy do 

wsparcia tej inicjatywy. Prosimy o 

zgłaszanie rodzin, które znajdują się w 

potrzebie do PZC. Również przy bocznym 

ołtarzu wystawiony jest kosz, gdzie 

możemy składać trwałe produkty 

żywnościowe do paczek świątecznych dla 

potrzebujących z naszej parafii.                                                                                                                        

10. Jak co roku Parafialny Zespół Caritas 

rozprowadza świece na stół wigilijny w 

ramach ogólnopolskiej Akcji Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom. Do nabycia są 

świece w cenie 10 i 20 zł. Zachęcamy do 

wsparcia tego szlachetnego dzieła.                                              

11. W ubiegłym tygodniu zainstalowana 

została w kościele nowa chrzcielnica 

ufundowana z okazji 1050 rocznicy Chrztu 

Polski, jako dar dla parafii chrztu przez ks. 

Dariusza Gugałę. Chrzcielnicę wykonał 

artysta rzeźbiarz Marek Pursa. Składamy 

ks. Dariuszowi serdeczne podziękowanie 

za hojność i pamięć o tym wydarzeniu. Ze 

względu na czas przedświąteczny 

poświęcenie chrzcielnicy odbędzie się 8 

stycznia, w niedzielę Chrztu Pańskiego o 

godz.10.00.                                                                                                                         

12. W piątek 23 grudnia pójdziemy z 

przedświąteczną komunią św. do chorych, 

których nie odwiedzamy w I Piątki 

miesiąca. Prosimy o zgłaszanie adresów 

chorych do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej.                                                                                                      

13. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedzieli”. W 

„Niedzieli” dodatek - płyta CD z kolędami 

w wykonaniu chóru UKSW. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 



Intencje Mszalne 11 XII – 18 XII 2016  
 

Niedziela, 11.12. III Niedziela Adwentu „Gaudete” 
8.30(Czachówek) + Romana Szymańskiego 
8.30(Czachówek) + Czesławy, Józefa Gałązków, Stanisława, 
Haliny Warszawików 
10.00 + Gabrieli w 5 rocz. śm. , Dariusza, Stanisława, Stefanii, 
Józefa Trzochów  
10.00 + Zofii w 10 rocz. śm i Józefa Podgórskich, Jana 
Podgórskiego w 31 rocz. śm. Feliksy w 10 rocz. śm., Tadeusza i 
Jacka Fiejków, zm. cr. Podgórskich i Fiejków 
12.00 + Marka Golika w 8 rocz. śm. 
12.00 + Krystyny Skwarek w 3 rocz. śm. zm. z rodz. Skwarków i 
Krawczyków  
13.15 + Andrzeja w 36 rocz. śm. , Edmunda Wlazłów, zm. z rodz. 
Kacprzaków i Wlazłów                                                                             
Poniedziałek 12.12 
7.00(Roraty) Intencja wolna 
Wtorek 13.12. 
7.00(Roraty) Intencja wolna 
18.00 + Tadeusza Sieńkowskiego w 16 rocz. śm. 
Środa 14.12.  
18.00 (Roraty) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Czwartek 15.12.  
7.00(Roraty) Intencja wolna 
Piątek 16.12. 
18.00 (Roraty) + Ryszarda Krzyczkowskiego w 7 rocz. śm.                                                   
19.00(Czachówek - Roraty) O bł. Boże dla rodziny Mazurów 
Sobota 17.12. 
7.00 (Roraty) + Mieczysława Śliwińskiego w 1 rocz. śm. 
13.00 Chrzest: Szymon Wojtun 
17.00 + Dariusza Seremaka (im.), Józefa, Marianny 
Urbanowiczów, Józefa, Stanisławy Seremaków, Aliny Płaska 
17.30 + Stefana w 1 rocz. śm. , Stanisława, Marii Ochockich, 
Marianny, Feliksa Miętusiewiczów, zm. z rodz. Miętusiewiczów  
18.00 + Dariusza Seremaka 
Niedziela, 18.12. IV Niedziela Adwentu  
8.30(Czachówek) + Marianny, Stanisława Mrozików, Anny, Karola 
Chmielewskich 
8.30(Czachówek) + Henryka, Jana Antosiewiczów, Teofili i 
Stanisława 
10.00 + Bogusława w 24 rocz. śm. , Radosława w 21 rocz. śm. , 
Marianny Buraczyńskich 
10.00 + Józefa w 31 rocz. śm. , Marianny Molaków, Jana, Jerzego 
Szczepaników, zm. z rodz. Hiltów i Molaków 
12.00 + Jóżefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, dziadków 
Łuczaków 
12.00 + Heleny w 1 rocz. śm. , Czesława Wiśniewskich  
13.15 + Józefa Tywonka                              

    

Tweet od Papieża 

Jezus uczy skupiać się zawsze na 

tym, co istotne, i przyjmować 

odpowiedzialnie otrzymaną misję.   

                                            

/Franciszek/ 

                                                                     
 

 

Refleksja na  

 III Niedzielę Adwentu 

„Powołani do prawdziwej wielkości” 
 W królestwie niebieskim wszyscy są 
wielcy. I jest to wielkość prawdziwa, nie 
pozorna i tymczasowa, jak ta wielkość, 
którą można zdobyć na tym świecie. 
Wchodząc w komunię z Bogiem stajemy 
się uczestnikami królestwa niebieskiego. 
Tym samym odzyskujemy godność dzieci 
Bożych, czyli prawdziwą wielkość, której 

nigdy nie utracimy (chyba, że na własne życzenie - przez grzech). 
Bóg chce, abyśmy w sposób "gwałtowny", czyli szybko i z wielką 
determinacją, dążyli do komunii z Nim, bo nie może się doczekać 

nas blisko siebie.              /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

13.15 O Boże bł. dla Jakuba z okazji 18 rocz. urodzin


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Nawet Wielki Jan Chrzciciel  

posyłał uczniów z więzienia, by nie mieć 

najmniejszego cienia zwątpienia. 

I dzisiaj jest wielu pytających, i tych co wiary 

skąpi, a Jezus mówił  

« … błogosławiony jest ten, kto we Mnie  

nie wątpi».  
Ufaj więc Jezusowi i dąż do królestwa 

niebieskiego, a będziesz oglądał tam, oblicze 

Boga samego.   
                                                                                         Kazimierz 
       

Opłatki na stół wigilijny 

Od niedzieli 13 listopada nasz organista  
p. Tomasz Żaczek rozpoczął roznoszenie 
opłatków na stół wigilijny Prosimy o 
życzliwe przyjęcie p. Tomasza. Z 
ramienia parafii opłatki roznosi tylko on. 
Przestrzegamy przed oszustami. 
                                            /ks. Proboszcz/ 

______________________________________________________ 

Parafialny Zespół Caritas 
pragnie zorganizować 18 
grudnia Wigilię dla 
Samotnych. Zapisy na wigilie 
przyjmujemy w zakrystii lub u 

p. Prezes Parafialnego Zespołu Caritas pod nr. Telefonu: 
604 - 411 - 974 
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