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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(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 
 

 

                                                 Rok Miłosierdzia 

                                             8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7 (Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie) 

Psalm responsoryjny: Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10 
Drugie czytanie: Dz 10,34-38 (Jezus został namaszczony Duchem Świętym) 

Ewangelia:  Łk 3,15-16.21-22 (Chrzest Jezusa)  

 

Jordan – rzeka dająca życie  

                                  
Jordan to rzeka najczęściej wspominana w Piśmie Świętym, choć dla chrześcijan najważniejszym 

wydarzeniem z nią związanym jest przyjęcie przez Jezusa w jej wodach chrztu z rąk Jana 

Chrzciciela. To największa rzeka Palestyny i można powiedzieć – najważniejsza, dająca życie, 

stanowi bowiem główne źródło wody pitnej na jej terenach. Etymologia nazwy rzeki do dzisiaj nie 

została w sposób ostateczny wyjaśniona. Najczęściej przyjmuje się, że stoi za nią hebrajski 

czasownik oznaczający „schodzenie”. „Jordan” to „schodzący”, „zstępujący”. To nawiązanie do 

zstępującego charakteru rzeki, która wypływa na zboczach góry Hermon i „zstępuje” z północy 

na południe kraju, kończąc bieg w depresji Morza 

Martwego. Przez większą część swojego biegu 

Jordan płynie poniżej poziomu morza, jest zatem 

najniżej położoną ze znanych rzek na ziemi. 

Jordan bierze początek z trzech źródeł w Libanie. 

Później jej bieg toczy się przez Syrię, Izrael i 

Jordanię. Największy z dopływów Jordanu, Liddani, 

spływa po południowym zboczu Hermonu, w pobliżu 

ruin biblijnego Dan uznawanego za miasto graniczne, wyznaczające północne krańce Ziemi 

Obiecanej. Drugi dopływ to Hasbani, który wyłania się spod ziemi najbardziej na północ, u 

zachodniego podnóża Hermonu. Trzeci zaś to Banjasi, u którego źródła powstało starożytne 

miasto Banias (później Cezarea Filipowa). W czasach biblijnych wody Jordanu, po spłynięciu 

wartkimi strumieniami z gór Antylibanu, wpływały do płytkiego jeziora Hule. Kilkanaście 

kilometrów na południe Jordan wpada do Jeziora Galilejskiego położonego około 210 m p.p.m. 

Wypłynąwszy na nowo na południu tego jeziora, ma jeszcze do pokonania w linii prostej odległość 

105 km do Morza Martwego. Rzeka płynie jednakże zakolami, spowalniając swój bieg, zanim, 

przebywszy 320 km, ostatecznie zakończy go w słonych wodach Morza Martwego. Przybywający 

do Ziemi Świętej pielgrzymi spotkanie z rzeką Jordan przeżywają najczęściej na terenie kibucu 

Yardenit. To ogólnie udostępnione dla nich i bezpieczne miejsce, bowiem przez wiele kilometrów 

w granicach Izraela rzeka płynie wśród terenów zaminowanych. To tutaj, w tym symbolicznym 

miejscu, pielgrzymi wspominają chrzest przyjęty przez Jezusa i odnawiają własny sakrament 

chrztu, podczas którego otrzymali nowe życie chrześcijanina.                               /Margita Kotas/ 
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Duszpasterska wizyta, 

duszpasterska szansa 
 
Gdy ksiądz chodzi po kolędzie, w pogotowiu jest cały blok albo 
cała ulica. Kobiety zwalniają się z pracy, aby na czas przygotować 
stół przykryty obrusem, kropidło, naczynie z wodą święconą, 
pasyjkę i świece. Dzieciaki na gwałt uzupełniają zeszyty do religii 
albo gwarem wypełniają klatki schodowe, by co chwilę meldować 
pod „którym ksiądz jest numerem”. W blokach, w wielkich 
parafiach wizyta trwa krótko, najwyżej kilka minut. Jedni nie kryją 
irytacji: Na co komu taka kolęda? Czy coś z niej wynika? Inni 
bronią księży: przecież parafia liczy 15 tys. osób - musi wystarczyć 
krótka modlitwa i wymiana kilku zdań. Tak czy owak, nie milkną 
dyskusje wokół celowości kolędy. Skąd się wzięła: O chodzących 
po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej wkładając w usta wójta 
krytykę plebana: „... po tym bieży po kolędzie / w każdym kącie 
dzwonić będzie / Więc woła Illuminare / a ty chłopku musisz 
dare...”. Skąd się jednak wziął zwyczaj duszpasterskich wizyt, 
trudno ustalić. W starożytnym Rzymie odwiedzano się w 
styczniowe kalendy (callandae), zaczynające nowy rok. Wiadomo 
także, że wyraz „kolęda”, który do Polski dotarł za pośrednictwem 
Czechów, oznaczał 
pierwotnie pieśń 
noworoczną, 
śpiewaną podczas 
odwiedzania z tej 
okazji wiejskich 
gospodarzy. Kościół 
zaadaptował te 
ludowe zwyczaje, 
łącząc je z 
błogosławieństwem domów w uroczystość Trzech Króli. A że nie 
dałoby się tego dnia odwiedzić wszystkich, wizyta rozłożyła się na 
czas poświąteczny. Niemiecka i polska tradycja każe z okazji 
Trzech Króli napisać poświęconą kredą na drzwiach domów 
„K+M+B” (lub „C+M+B”) i datę roczną. Litery nie tyle są, jak 
zazwyczaj się uważa, skrótem od tradycyjnych imion Trzech Króli, 
lecz od łacińskiego Christus mansionem benedicat (lub polskiego: 
Chrystus Mieszkanie Błogosławi). Dziś wizyta duszpasterska to 
nie tylko błogosławieństwo, ale może przede wszystkim spotkanie 
duszpasterza z parafianami. Przygotowanie do takiej wizyty 
powinno przebiegać w dwóch wymiarach: duchowym i 
zewnętrznym przygotowaniu domu. ... i jak przebiega?: 
Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. 
Rozpoczynają się od obrzędu błogosławieństwa rodzin (w 
czterech wersjach) ze wspólną modlitwą i ewentualnie 
rozważaniem Słowa Bożego. Niekiedy wizyta rozpoczyna się od 
zaintonowania kolędy, którą wraz z domownikami (i czasami 
ministrantami) śpiewa kapłan. Witając się słowami „pokój temu 
domowi” życzy, aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który 
przychodząc na świat przyniósł ludziom pokój. Po tym 
pozdrowieniu następuje modlitwa o błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny i obrzęd błogosławieństwa mieszkania z 
pokropieniem wszystkich obecnych wodą święconą. Podczas 
wizyty powinien być czas na rozmowę duszpasterza z wiernymi, 
przedstawienie księdzu rodzinnych radości i problemów; jest 
możność zademonstrowania osiągnięć szkolnych pociech, czy też 
ich udziału w parafialnych ruchach. Dziś jednak często dominuje 
pesymizm. Biedniejemy, wielu traci pracę i stać ich na skromną lub 
żadną ofiarę. Wstydzimy się tego, bo przecież chcemy złożyć jakiś 
datek na potrzeby najbliższej nam wspólnoty. Zatem „ ile dać?”, 

staje się często przedmiotem długich dysput i przysłania zupełnie 
inne możliwości, jakie stwarzają odwiedziny księdza w naszym 
domu. Na ogół nie wiemy też, dlaczego i po co duszpasterze 
zapisują coś w swoich kartotekach. Czyżby spisywali wysokości 
ofiar, albo liczyli „pogłowie”? Tymczasem księża tłumaczą, że 
informacje zebrane podczas kolędy pozwalają na rozeznanie 
potrzeb danej rodziny, uregulowanie jej spraw dotyczących życia 
sakramentalnego (np. stwierdzenie pożycia w związku 
niesakramentalnym). - Dokładne przestudiowanie kartotek  
przed kolędą było dla mnie zawsze bardzo cenną sugestią - 
wyjaśnia ks. Dariusz Gącik, notariusz Kurii diecezjalnej w 
Kielcach. - Wynikało z nich np., że ktoś z rodziny jest poważnie 
chory, że jest w niej problem alkoholowy albo, że ludzie żyją bez 
ślubu. Znając te fakty mogłem odpowiednio przygotować się do 
rozmowy. I zdarza się, że wizycie duszpasterskiej towarzyszą 
naprawdę budujące doświadczenia - jej owocem jest np. chrzest 
dziecka, przystąpienie do sakramentu pokuty po długim okresie 
przerwy, zawarcie zawiązku małżeńskiego, albo skierowanie do 
rodziny konkretnej pomocy materialnej. Ogólnie - „powrót do 
praktyki wiary”, jak mówią księża.  
Niekiedy, z myślą o swych następcach, szczególnie w miejskich 
parafiach, duszpasterze przekazują sobie uwagi zabawne i 
nietypowe, np. gdzie można liczyć na posiłek. Chociaż, co do 

posiłku, to w miastach 
brakuje zupełnie nań 
czasu - chyba że jest to 
naprawdę ostatnie 
mieszkanie w tym 
dniu. - Dzień 
chodzącego z wizytą 
duszpasterską księdza 
przedstawia się 

zazwyczaj tak - wyjaśnia ks. D. Gącik. - Rano katecheza w szkole, 
powrót na obiad lub nieco później, przejrzenie kartotek i już ok. 
15.00 rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Kończymy zwykle ok. 
21.00 - 21.30. Potem ewentualnie jakaś kolacja i przygotowanie 
się do katechezy na następny dzień. Czasem przez tydzień 
zdarzało mi się nie odsuwać zaciągniętych na noc zasłon…Po co 
w ogóle takie odwiedziny: W Kodeksie Prawa Kanonicznego 
odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić 
funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych 
powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, 
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i 
smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś 
nie domagają - roztropnie ich korygując”. Wizyta duszpasterska 
jest dobrym sposobem realizacji tej „funkcji pasterza”. Ks. D. Gącik 
przestrzega przed nazywaniem jej kolędą. Bo kolęda dotyczy tylko 
okresu Bożego Narodzenia i choć jest umocniona w Polsce silną 
tradycją, nie należy ograniczać możliwości wyboru przez 
proboszcza innego czasu. Coraz częściej dzieje się tak w wielkich 
miejskich parafiach, gdzie wizytę rozpoczyna się na początku 
Adwentu - np. w kieleckiej parafii św. Maksymiliana. - Siła tradycji 
jest tak wielka, że ludzie oburzają się na tę praktykę. A nie ma ku 
temu podstaw - wyjaśnia ks. Gącik, zalecając wyrozumiałość 
wobec realiów konkretnej parafii. W innych diecezjach spotkać 
można daleko bardziej nowatorskie praktyki, np. odwiedzanie 
parafian przez cały rok w dwa wybrane dni tygodnia. Wówczas są 
to wizyty rzeczywiście długie. Ale u nas… - My pochodzimy z 
Bielin, Wilkowa, Lisowa - tłumaczą parafianie ze św. Maksymiliana 
- w naszych wsiach nie rozbierało się choinki, dopóki ksiądz nie 
przyszedł po kolędzie. To i niełatwo przywyknąć... 
                                                                 /Agnieszka Dziarmaga/ 



Ogłoszenia duszpasterskie 

  

1. Dziś święto Chrztu Pańskiego. Kończy 

się liturgiczny obchód świąt Bożego 

Narodzenia. Rozpoczynamy Okres Zwykły 

w roku. O godz. 12.00 odprawimy Mszę 

św. w intencji wszystkich zmarłych 

parafian w minionym roku. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

2. W dzisiejszą niedzielę o godz. 18.00 

comiesięczna Msza Św. dla Kandydatów 

przygotowujących się do Bierzmowania i 

ich rodziców. Obecność obowiązkowa. 

3. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania w grupach:  

piątek 15 stycznia - gr. p. Anny Bulder i p. 

Jana Hulanickiego. O godz. 18:00 rok I, o 

godz.19:00 rok II ; 

4. Parafia nasza organizuje obóz narciarski 

w dn. 31.01. - 06.02.2016 w Murzasichlu. 

Pozostało jeszcze kilka miejsc. Koszt 850,- 

zł. Szczegóły i zapisy u ks. Mariusza. 

Osoby, które już się zapisały proszone są o 

odebranie kart kolonijnych. 

5. W przyszłą niedzielę 17 stycznia 

Stowarzyszenie „Cendrowianki” 

przygotowuje oprawę muzyczną Mszy św. 

o godz. 10.00. Po Mszy św. koncert kolęd. 

Zapraszamy. 

6. Również w przyszłą niedziele 17 

stycznia o godz. 13.15 Msza Św. dla dzieci 

przygotowujących się do I Komunii 

Świętej. Po Mszy Św. katecheza dla dzieci 

i rodziców. Obecność obowiązkowa 

7. Jedna z naszych parafianek znalazła 

na cmentarzu cenną bransoletkę. 

Szczegóły w zakrystii. 

8. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:  

- w poniedziałek 11.01. – Karolina, 

Krzymów od godz. 9.30  

- we wtorek 12.01. – Aleksandrów, 

Buczynów  , Krępa od godz. 16.00 

- środa 13.01. - Czaplinek Parcela z ul. 

Grójecką od 9.30, Ługówka od 15.00 

- w czwartek 14.01. – Helenów, 

Dobiesz, ul. Wolska od godz. 9.30 

- w piątek 15.01. – Cendrowice, Krótka 

i Słoneczna, ul. Długa, 

ul. Szkolna, Leśna, Brzozowa, Polna, 

Sosnowa od godz. 9.30 

- w sobotę 16.01– Czaplinek, ul. 

Szkolna i Wspólna, Słoneczna i 

Spacerowa od godz. 9.30 

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek 18.01. Czarny Las za 

torami od godz. 9.30 

Czarny Las , bl. Kol. od godz. 16.00 

- we wtorek 19.01. Czarny Las przed 

torami, od godz. 9.30, Czaplinek, ul. 

Sadowa i Ogrodowa od godz. 16.00 

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o 

wskazanej godzinie i odwiezienie go po 

kolędzie. Osoby, które nie mogą nas 

przyjąć w wyznaczonym terminie 

prosimy o zgłaszanie innego terminu do 

zakrystii lub kancelarii. Przypominam 

nr tel. kom. na plebanię: 884062057. 

Ofiary zbierane podczas kolędy w tym 

roku przeznaczone będą na spłatę 

kredytów zaciągniętych na remont 

ogrodzenia wokół cmentarza. 

7. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

„Gościa Niedzielnego” dołączony jest 

wzruszający film „Faustyna” na płycie 

DVD. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 



Intencje Mszalne 10 I – 17 I 2016  
 

Niedziela 10.01. 
8.30 (Czachówek)  + Tadeusza Szymańskiego  
8.30  (Czachówek) Dziękczynna w 5 rocz. ślubu Kingi i 
Tomasza Afek 
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny Adamskiej 
12.00 Za zmarłych w ubiegłym roku 
13.15 + Anny Ogrodnik w 2 rocz. śm 
CHRZEST: Gabryela Luty, Damian Piecha 
 18.00 + Melanii, Mariana Lubańskich 
Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
Sobota, 16.01. 
16.30+ Heleny Kamińskiej w 30 dni po śmierci 
17.00 + Antoniego Kulki, zm. z rodz. Kulków 
Niedziela 17.01. 
8.30  (Czachówek) W intencji ks. Mariusza 
10.00 + Witolda Winiarka w 11 rocz. śmierci 
10.00 + Tadeusza Garaja 
12.00 + Romana Chajęckiego w 25 rocz. śm. , Marianny 
Królak 
12.00 + Wandy, Władysława, Katarzyny, Ludwika 
Marczaków, Franciszka, Marianny Maciaków 
13.15 + Anny Ingret, Mariana, Jana Uliaszów, 
Benedykta Ingret 
Spotkanie formacyjne dla dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodziców 
                                                          intencje spisano 08.01.16 
 

 

Parafia nasza 

organizuje obóz 

narciarski w dn. 

31.01. -06.02.2016 

w Murzasichlu. 

Koszt 850 zł. Szczegóły i zapisy u ks. 

Mariusza. 
 

 

 

 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolęd w wykonaniu 

Stowarzyszenia „Cendrowianek” 17 stycznia 2016 r.  
po Mszy Św. o godz. 10:00 

 
 

 

 

Refleksja na  

Niedzielę Chrztu 

Pańskiego 

„Tyś jest mój Syn 

umiłowany” 
 

 Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest 

Jezusa był zupełnie inny niż nasz, dzisiejsze 

święto jest okazją, byśmy powrócili także 

do tajemnicy naszego chrztu – do chwili, 

gdy również do nas Bóg powiedział: „Jesteś 

moim synem umiłowanym, jesteś moją 

córką umiłowaną”. Zanurzeni w śmierci 

i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, 

zostaliśmy prawdziwie obdarowani życiem 

Bożym. Czy ono wciąż się w nas rozwija? 

Czy dialog Boga ze mną jest 

kontynuowany?/ O. Cezary Binkiewicz OP/ 
                                                    

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

. Byłeś świadkiem Boga w Trójcy 

Objawienia. Janie, 

 „Tyś jest mój Syn umiłowany,  

   w Tobie mam 

upodobanie” 
 A ty, rozumiesz głębię tego 

sakramentu, 

 jaki skarb masz za darmo, od tego 

momentu. 

 Nie jesteś już sierotą, bo za Ojca 

masz Boga, 

 tylko czy to co czynisz, to najlepsza 

droga? 

 

Kazimierz 
 


 

 

  .                              
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