
   

           Wieści Parafialne 
 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 3 (74) Rok III  17. 01. 2016 
 

                     II Niedziela Zwykła 
                              

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

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 62,1-5 (Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca) 

Psalm responsoryjny: Ps 96,1-2.3 i 7b-8a 
Drugie czytanie: 1 Kor 12,4-11 (Różne Dary Ducha Świętego) 

Ewangelia:   J 2,1-12 (Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej)  

 

Prymas Polski w TVP: rocznica Chrztu Polski szansą i 

duszpasterskim wyzwaniem 
 

 „Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski są szansą, abyśmy bardziej 

powszechnie, na gruncie naszych parafii i wspólnot, spróbowali odnowić 

w sobie to, do czego chrzest nas zobowiązuje” – powiedział abp 

Wojciech Polak w programie „Między ziemią a niebem” w TVP1. 

Program emitowany w przypadającą 10 stycznia Niedzielę Chrztu 

Pańskiego był w całości realizowany na żywo w Gnieźnie, skąd w 1979 

roku – jak przypomniał Prymas Polski – św. Jan Paweł II pozdrawiał 

Polskę „ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat”. Jak przyznał abp 

Polak, bez tego fundamentalnego dla dziejów naszej Ojczyzny 

wydarzenia, rzeczywistość, w której dziś żyjemy, miałaby z pewnością 

inny kształt. Polska z dużą trudnością zachowałaby też swoją 

niezależność i niepodległość. „Wejście do wspólnoty chrześcijańskich ludów i narodów poprzez chrzest 

Mieszka I pozwoliło nam zająć odpowiednie miejsce w Europie. Był to z jednej strony akt głęboko 

chrześcijański, z drugiej akt państwowotwórczy” – podkreślił metropolita gnieźnieński. Mieszko I – dodał 

Prymas – usłyszał te same słowa, które i my słyszymy w sakramencie chrztu świętego, złożył to samo 

wyznanie wiary i tak, jak my musiał do tej rzeczywistości chrztu dorastać. Choć polityczne konsekwencje 

chrztu były ogromne i ważkie, z całą pewnością rozumiał również, że „oparcie życia na Bogu, na Jezusie 

Chrystusie Zbawicielu, jest czymś naprawdę ważnym” – przyznał metropolita gnieźnieński. Pytany 

o współczesne skutki wydarzeń sprzed 1050 lat, przypomniał ponownie słowa św. Jana Pawła II, który 

podczas spotkania z młodzieżą w Gnieźnie w 1979 r. mówił o znaczeniu i roli polskiej kultury 

i dziedzictwa narodowego, mającego swoje korzenie i opartego na chrześcijaństwie. Osiemnaście lat 

później, również w Gnieźnie, wskazując na chrześcijańskie korzenie Europy powiedział, że nie będzie 

zjednoczonej Europy, dopóki nie stanie się ona wspólnotą ducha, a więc jeśli nie uświadomi sobie 

ponownie znaczenia swojego chrześcijańskiego dziedzictwa. „Patrząc na Europę musimy doceniać to, 

co jest blaskiem tego chrześcijańskiego dziedzictwa, co pozostaje we wrażliwości ludzkich sumień. 

Wykorzystywać te elementy i przenikać je światłem Ewangelii. To nie tylko zadanie Kościoła w Polsce, 

ale Kościoła w całe Europie” – mówił abp Polak.  

Prymas przyznał też, że obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski są zarówno szansą, jak i wielkim 

duszpasterskim wyzwaniem i wezwaniem do tego, by „odnowić katechezę pochrzcielną, abyśmy 

bardziej powszechnie, a więc na gruncie naszych parafii i wspólnot, spróbowali odnowić w sobie to, co 

czego chrzest nas zobowiązuje i jakie konsekwencje płyną z jego przyjęcia. 

                                                                                                             /Konferencja Episkopatu Polski/ 

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


Bóg jest miłosierdziem 
 

Zbyt często, również w dobrej wierze, jesteśmy skłonni 
mylić dobroć Boga z powierzchowną dobrodusznością 
ludzi, Boże miłosierdzie z garścią dobrych intencji  
i uczuć. Papież mówił o tym na wszystkie sposoby, lecz 
należy podkreślić to jeszcze raz, bo zbyt głośne są 
szmery płynące z trzewi naszego społeczeństwa, które 
mogą wywoływać 
zamieszanie: miłosierdzie 
nie jest powierzchowną 
warstwą białej farby, która 
przykrywa nasze grzechy; 
nie jest błyszczącym 
lakierem pociągniętym 
pędzlem na naszych 
brudach; nie jest też 
operetką wystawioną w 
teatrze, odegraną 
przesłodzonym miodem 
językiem. Miłosierdzie, 
przeciwnie, jest mężnym świadectwem obecności 
Boga w życiu ludzi. Świadectwem, której przejawia się 
jako zdolność do przyjmowania i do przebaczania, 
która w jednoznaczny sposób pokazuje nam, jaka jest 
droga miłości chrześcijańskiej. Miłosierdzie, by 
posłużyć się przepięknym obrazem ewangelicznym z 
wielką mądrością skomentowanym przez ks. Diva 
Barsottiego - dwudziestowiecznego mistyka 
pozbawionego wszelkich skłonności do 
powierzchownej dobroduszności i tanich kompromisów 
- trafnie przedstawia ewangeliczny epizod grzesznicy, 
która wchodzi do domu faryzeusza Szymona podczas 
obiadu, w którym uczestniczył Jezus. Kobieta klęka u 
stóp Mistrza z Nazaretu, zaczyna całować jego stopy i 
wylewać na nie pachnący olejek. Na koniec Jezus 
mówi: “Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!". W tym 
wydarzeniu, tak bogatym w znaczenie, przejawia się 
wielkość miłosierdzia Bożego i można w pełni 
zrozumieć radość zalanej łzami grzesznicy, odkupionej 
przez miłość Chrystusa. Taka jest sytuacja 
dzisiejszego człowieka. Człowieka zagubionego  
i oszołomionego, materialisty i światowego, 
bałwochwalcy i nihilisty, któremu została dana 
możliwość przekroczenia wspaniałej bramy 
sprawiedliwości i który otrzymał w darze tę wielką 
okazję, jaką jest jubileusz: a mianowicie może on rzucić 
się do stóp Pana, jak uczyniła grzesznica, która zbliżyła 
się do Jezusa, z pełną świadomością, że w gruncie 
rzeczy, jak napisał Barsotti, “Bóg jest miłosierdziem”. 
Ta cenna możliwość, jaką stanowi rok święty, może być 

jednak przyćmiona, jak powiedzieliśmy na początku, 
przez szmery i odgłosy, które cechują współczesny 
świat. Ogłuszający hałas broni w Kandaharze, San 
Bernardino, Paryżu, Rakce, które tworzą straszliwe 
puzzle okrutnej wojny światowej w kawałkach. 
Złowrogie odgłosy łodzi tonących w Morzu 
Śródziemnym (teraz w Morzu Egejskim), wraz z ich 
ładunkiem desperacji i zapomnienia. Gorszące odgłosy 
wydawane przez ubogich, którzy tłoczą się na 

peryferiach wielkich miast i 
umierają przy powszechnej 
obojętności. Pełna 
lekceważenia gadanina w 
piwiarniach i prymitywne 
teorie spiskowe, których 
pełno w sieci i mediach 
społecznościowych. I na 
koniec dramatyczny hałas 
zepsucia moralnego - a 
także materialnego - które 
może dosięgnąć każdego 

człowieka, który staje się swoim własnym bogiem. To 
wszystko nie powinno jednakże budzić żadnego lęku, 
bo tam, gdzie jest obfitość grzechu, jeszcze obfitsza 
jest łaska. Stąd konieczność miłosierdzia, by dać 
świadectwo wielkości i chwale Boga. Im większy będzie 
grzech człowieka, tym większe będzie Boże 
miłosierdzie. Im głębsza będzie rana, tym głębsze 
będzie miłosierdzie Boże. Im boleśniejszy będzie klimat 
nienawiści, tym piękniejsze będzie świadectwo miłości, 
wpisane w życie tych osób, które angażują się w dzieła 
miłosierdzia. Jeden przykład dla wszystkich w tym roku 
nadzwyczajnym: Matka Teresa z Kalkuty, współczesna 
“ikona Miłosiernego Samarytanina", jak powiedział Jan 
Paweł II w dniu jej beatyfikacji. “Mały ołówek" w rękach 
Boga, jak mówiła o sobie, kobieta, która w każdym dniu 
swojego życia szukała Pana wśród tych, których nikt 
nie chce, nie kocha i nie otacza opieką, wśród ubogich, 
wśród tych, którzy w życiu odnieśli porażkę, a więc w 
sumie odpadów naszego bogatego społeczeństwa. 
                                          / kard. Gualtiero Bassetti / 
 

 
MSZA W 3. ROCZNICĘ ŚMIERCI 

KARD. JÓZEFA GLEMPA 
 
W 3. rocznicę śmierci kard. Józefa 
Glempa – Arcybiskupa Metropolity 
Warszawskiego Prymasa Polski, w 

sobotę 23 stycznia 2016 o godz.19.00 w bazylice archikatedralnej 
pw. św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście zostanie odprawiona 
uroczysta Msza święta o łaskę zbawienia i wieczny pokój dla 
Niego. Serdecznie zapraszamy. 
 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,1228,taka-jest-wiara-kosciola.html
http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,46305,ikona.html
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/msza-w-3-rocznice-smierci-kard-jozefa-glempa/
http://archidiecezja.warszawa.pl/wydarzenia/msza-w-3-rocznice-smierci-kard-jozefa-glempa/


Ogłoszenia duszpasterskie 
  

1. Dziś obchodzimy 102. Światowy Dzień 

Migranta i Uchodźcy. Naszymi modlitwami 

obejmijmy także miliony Polaków 

przebywających za granicą. Zgodnie z wolą 

Papieża Franciszka w tym roku dzień ten będzie 

poświęcony tematowi: „Migranci i uchodźcy są 

dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia 

miłosierdzia”. Także dziś w Kościele katolickim 

w Polsce będzie obchodzony 18. Dzień 

Judaizmu pod hasłem: Co ty tu robisz, Eliaszu 

(1 Krl 19, 13). 

2. Dziś o godz. 10.00 Stowarzyszenie 

„Cendrowianki” przygotowuje oprawę 

muzyczną Mszy św. Po Mszy św. krótki 

koncert kolęd. Zapraszamy. O godz. 13.15 

Msza Św. dla dzieci przygotowujących się 

do I Komunii Świętej. Po Mszy Św. 

katecheza dla dzieci i rodziców. Obecność 

obowiązkowa 

3. W całej Polsce, tradycyjnie od 18 do 25 

stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o 

Jedność Chrześcijan. W tym roku stoi on pod 

hasłem: Wezwani, by ogłaszać wielkie działa 

Pana (por. 1 P 2, 9). Zapraszamy do modlitwy w 

tej intencji. 

4. W sobotę, 23 stycznia 2016 w 3. rocznicę 

śmierci śp. Jego Eminencji Józefa Kardynała 

Glempa Prymasa Polski, w bazylice 

archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie,  

o godz. 19.00, zostanie odprawiona Msza 

Święta. Wszystkich wiernych zapraszamy do 

wspólnej modlitwy za zmarłego Księdza 

Prymasa. 

5. W niedzielę 24 stycznia Parafialny Zespół 

Caritas podczas wszystkich Mszy św. 

organizuje Dzień Babci i Dziadka. Po Mszy św. 

o godz. 13.15 dzieci ze szkoły podstawowej w 

Czaplinku przedstawią „Jasełka”. Zapraszamy 

6. Rozpoczął się okres rozliczeń 

podatkowych. Zachęcamy do 

przekazywania 1% na rzecz naszego 

Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego 

dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37 

pod nr. 131 numer KRS Caritas AW – 

0000225750, w nr. 133 PZC Sobików  

i zakreślić nr 134. W ubiegłym roku z 

odpisu 1% wpłynęło na naszą rzecz 3500,- 

zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

7. Spotkanie organizacyjne dla rodziców 

przed wyjazdem dzieci i młodzieży na 

Obóz zimowy do Murzasichla odbędzie się 

w sobotę 23 stycznia o godz. 18:00 w 

Kościele. Na spotkaniu oddajemy karty 

kolonijne, regulamin oraz wpłacamy 

należność za obóz. 

8. W tym tygodniu po Kolędzie odwiedzimy 

rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:  

- 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.   

- środa 20.01. - Sobików od 15.00, Sobików-

Parcela od 9.30,  

- w czwartek 21.01. – Czaplin od godz. 9.30 

- w piątek 22.01. – Grobice od godz. 9.30 

- w sobotę 23.01– Sierzchów, ul. Starowiejska, 

Słoneczna, Pogodna, Podleśna, Sosnowa,  

ul. Mazowiecka, Akacjowa od godz. 9.30,  

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek 25.01. - Nowe Grobice od 

godz. 9.30 

- we wtorek 26.01. - Krzaki Czaplinkowskie, ul. 

Główna, Olszowa od godz. 9.30 

- środa 27.01. - Sierzchów,  ul. Brzozowa, ul. 

Ogrodowa od nru 63, Dobiesz, ul. Mazowiecka 

od 9.30, Krzaki Czaplinkowskie ul. Wrzosowa, 

Okrężna, Brzozowa, od godz. 15.00 

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. 

9. 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 17 I – 24 I 2016  
 

Niedziela 17.01. 
8.30 (Czachówek)  W intencji ks. Mariusza 
8.30  (Czachówek) O Boże blog. dla Sandry z okazji ur. 
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, Marianny, Jana Uliaszów, 
Benedykta Ingret 
13.15 W intencji ks. Mariusza 
Spotkanie formacyjne dla dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodziców 
Sobota, 23.01. 
16.00 + Heleny Wiśniewskiej  w 30 dni po śmierci 
16.30 +  Stefana Ochockiego w 30 dni po śmierci  
17.00 + Marka Olczaka w 3 rocz. śm. 
Niedziela 24.01. 
8.30  (Czachówek) + Dominika Suleja 
10.00 + Heleny Sieńkowskiej w 8 rocz. śm. 
10.00 + Pawła Strzyżewskiego 
12.00 + Teresy w 1 rocz. śm. , Franciszka Kopyszko, 
Marianny, Piotra w 22 rocz. śm. Jaroszów 
CHRZEST: Hanna Morawska 
13.15 + Jadwigi, Eugeniusza Zwolińskich, Jana, Jadwigi 
Plesiewiczów, zm. z rodz. Zwolińskich i Plesiewiczów 
                                                          intencje spisano 14.01.16 
 

 

Spotkanie organizacyjne  
dla rodziców przed 
wyjazdem na obóz zimowy 
dzieci i młodzieży do 
Murzasichla odbędzie się  
w sobotę 23 stycznia  
o godz. 18:00 w kościele 

 
 

 
W niedzielę 24 stycznia 
Parafialny Zespół Caritas 
podczas wszystkich Mszy św. 
organizuje Dzień Babci i 
Dziadka. Po Mszy św. o godz. 
13.15 dzieci ze szkoły 
podstawowej w Czaplinku 

przedstawią „Jasełka”. Zapraszamy 
 

 

 

 

Refleksja na  

II Niedzielę Zwykłą 

„Nie mówmy Bogu,  

co ma robić!” 
 

Maryja o nic Jezusa nie prosiła. Po prostu powiadomiła 
Go, że weselnicy nie mają wina. A do sług 

powiedziała, by robili to, co Jezus poleci. Nie dawała 

Synowi żadnych instrukcji, choć jako matka była do 
tego uprawniona. Podobnie modliły się Marta i Maria. 

Po prostu posłały do Jezusa wiadomość: "Ten, którego 

kochasz, choruje". A po śmierci Łazarza powiedziały 
Jezusowi z wielkim przekonaniem: "Gdybyś tu był, 

nasz brat nie umarłby”. A jak wyglądają nasze 

modlitwy? Czy nie są czasem zbiorem różnych 

instrukcji dawanych Bogu? Bóg wie co się z nami 

dzieje, ale mówiąc Mu o tym, wyrażajmy tylko nasze 

niepokoje i zmartwienia. Mówimy też, co jest dla nas 
ważne. A jeśli coś jest dla nas ważne, to On na pewno 

nie pozostanie na to obojętny i sam będzie wiedział, co 

ma zrobić. 
                                              /Mieczysław Łusiak SJ / 
                                                    

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś pierwszy cud Jezusa, opisałeś nam 

Janie,  

 dziwny ten początek znaków, w 

Galilejskiej Kanie  

 «Czyż to moja … sprawa, 

….jeszcze nie nadeszła godzina»,  
 A jednak, uczynił cud. Dla Jezusa 

najważniejsza rodzina. 

 Więc «Zróbcie wszystko, cokolwiek 

wam powie» 
 Bóg nam «Objawił swoją chwałę – 

więc uwierz i ty, jak  

-uwierzyli w Niego Jego uczniowie. »  

 

Kazimierz 
 

 



   .                              
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