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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: Pwt 26,4-10 (Wyznanie wiary ludu wybranego) 
Psalm responsoryjny: Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15 

Drugie czytanie: Rz 10,8-13 (Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia) 

Ewangelia: Łk 4,1-13 (Jezus przebywał na pustyni i był kuszony)  

 

„Cierń Boga” Film na Wielki Post 2016 
 

Cierń Boga to pierwszy film, który relacjonuje 

ostatnie trzy lata życia Jezusa Chrystusa widziane 

oczami apostołów. Jezus ukazany jest jako 

zwykły człowiek, który spotyka się, rozmawia i 

biesiaduje ze swoimi uczniami. Mimo napięć i 

wątpliwości zrozumiałych dla ludzi żyjących 

zgodnie z tradycją żydowską, apostołowie 

odnajdują w Jezusie Mesjasza, który posłany 

przez Boga i napełniony Duchem Świętym 

dokonuje cudów jakich nikt dotąd nie widział. Z 

miłości do człowieka, mimo towarzyszącego mu 

lęku, do końca wypełnia wolę Ojca… 

Reżyser wprowadza kamerę w samo serce grupy 

i zabiera nas w fascynującą podróż do Izraela I wieku, gdzie wykorzystując 

najnowsze odkrycia archeologiczne, dokładnie odtwarza ostatnią wieczerzę. 

Wszystkie zwyczaje, naczynia i pomieszczenia precyzyjnie odzwierciedlają te z 

czasów Chrystusa. Piękne sceny kręcone nad Jeziorem Tyberiadzkim, w 

Jerozolimie czy w biblijnym Kafarnaum, towarzyszą głębokim dialogom 

wybranym z najlepszych tłumaczeń Ewangelii. Cierń Boga to poruszająca 

opowieść, która przedstawia nowy punkt widzenia dla wydarzeń sprzed dwóch 

tysięcy lat, a moment ukrzyżowania odzwierciedla najnowsze odkrycia 

medycyny sądowej dotyczące śmierci dokonanej w tak bestialski sposób. 

 

 
Ks. Prałatowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu z okazji 60 rocz. 
urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Dobry Bóg 
obdarza ks. Dziekana swoim Błogosławieństwem a Matka 
Najświętsza ma Księdza w swojej opiece. Dostojny ks. Jubilacie 
serdecznie dziękujemy Ci za owocną pracę w naszej parafii i oddanie, 
które można zauważyć na każdym kroku. Bóg zapłać! 
                                                                            Duszpasterze i Parafianie 
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W ramach duchowego przeżywania Wielkiego Postu przez 
kolejne niedzielę publikować będziemy nauki pasyjne  
                                                                                      /Redakcja/ 
 

 

Jak żyć po śmierci 
Boga? - Milczący Bóg i 

grzech ateizmu - 
Pierwsze kazanie 

pasyjne 
 

Jest taka jedna doba w dziejach świata, której nie można 
porównać z żadną inną. Są takie dwadzieścia cztery godziny, 
których minuty znamy prawie na pamięć. To czas Męki Chrystusa, 
Boga-Człowieka. W Ewangeliach prawie dwadzieścia procent 
tekstu zajmuje opis cierpienia Syna Bożego. Pozostała część 
opisuje trzydzieści lat życia ukrytego Jezusa w Nazarecie i trzy lata 
jego publicznej działalności. Najważniejsza doba w dziejach 
ludzkości zmieniła oblicze świata. Sami autorzy Ewangelii 
podkreślili już wagę tego czasu. Chwile konania w ogrodzie 
Getsemani, niesprawiedliwe osądzenie przez Radę, biczowanie, 
dekret Piłata, Droga na Golgotę, ukrzyżowanie, śmierć. Momenty 
największych zdrad i największych nawróceń, największej 
nienawiści i bezgranicznej miłości, ludzkiej obojętności na ból i 
kreacji zbawczego cierpienia, podłości i heroizmu, dobroci i zła. 
Moment, w którym niebo wstrzymało swój oddech, bo zdało się, 
że Syn Boży umarł. Że odszedł na zawsze, został unicestwiony. I 
radość Szatana. Bracia i siostry, czciciele Chrystusowej Męki. 
Chrystus rzeczywiście umarł dwa tysiące lat temu. Etapy Jego 
Męki posłużą nam przez cały okres wielkiego Postu jako źródła do 
pochylenia się nad największymi problemami współczesnego 
człowieka. Są to pytania tak uniwersalne, a przy tym niezwykle 
trudne, że tylko wniknięcie w logikę Boga pozwoli na nie 
odpowiedzieć. Hasłem naszych pasyjnych spotkań będzie 
odpowiedź na pytanie: „Jak żyć po śmierci Boga?” Skąd wziął się 
taki temat? Narzuciło go życie. Starożytni, gdy chcieli komuś źle 
życzyć, mawiali: „obyś żył w ciekawych czasach”. Nasze czasy 
rzeczywiście należą do ciekawych. Różne postawy moralne, 
religijne, światopoglądy zmieniają się jak w kalejdoskopie i 
człowiek wierzący może powoli się w nich zagubić. Lecz w 
odwiecznym planie Boga każda minuta męki Chrystusa opisana w 
Ewangelii ma sens nie tylko literalny, opisujący minione chwile 
sprzed dwudziestu wieków, lecz posiada również znaczenie dla 
nas, ludzi żyjących tu i teraz w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. 
Pomoże nam ona w dotarciu do prawdy i nowemu ułożeniu 
naszego życia, poukładaniu naszego wnętrza według Bożego 
zamiaru. Wejdźmy więc w pierwszy temat, fundamentalny – wiary 
w Boga i największej gangreny, jaka może toczyć ludzkie serce – 
ateizmu. Jeden z pierwszych niemieckich filozofów-ateistów, 
Fryderyk Nietsche, w jednym ze swoich szkiców przedstawia 
zabawną, a zarazem tragiczną sytuację. W samo południe, kiedy 
w mieście jest najbardziej tłoczno na główny rynek wbiega 
zdyszany człowiek. W ręku trzyma zapaloną latarnię. 
Zrozpaczony, rozdygotany, zaczepiając przypadkowych 
przechodniów, świecąc im w oczy krzyczy na całe gardło. 
SZUKAM BOGA. LUDZIE JA SZUKAM BOGA. POKAŻCIE MI 
BOGA. CHCĘ GO ZOBACZYĆ. Wokoło zrobił się gwar. Śmiechy, 
drwiny. Niektórzy pokazywali na niego palcami. Mówili jeden do 
drugiego. Wariat, obłąkany, stracił biedak rozum. On w samo 

południe, na ulicy, z lampką szuka Boga. Ktoś krzyknął na niego. 
A idźże stąd do diabła szukać sobie swojego Boga gdzie indziej! 
Tutaj Go nie znajdziesz. Tutaj Twojego Boga nie ma. Na to 
„poszukiwacz Boga” zaczął krzyczeć jeszcze bardziej! Nie! Nie 
mówcie tak, że tu Boga nie ma! Błagam was, nie mówcie tak! 
Właśnie tutaj jest jedyna oaza, gdzie jeszcze można Boga 
spotkać. Wasze serce to jedyne miejsce, gdzie jeszcze Bóg żyje. 
Nie zabijacie Boga w waszych sercach. Błagam was! Nie zabijajcie 
Go! Ja przychodzę ze świata, gdzie Bóg już został zabity. Świat 
bez Boga jest nie do zniesienia, to istne piekło. Dlatego jeszcze 
raz was błagam. Nie gaście w waszych sercach płomyka Jego 
istnienia, dopóki On jeszcze w was żyje. Od XIX w. pojawia się w 
historii myśli ludzkiej nowy prąd, zwany ateizmem, który zatruł 
spostrzeganie Boga na zawsze. Prąd intelektualny, który popełnia 
największy błąd: neguje istnienie Boga. Ateiści chodzą i wołają: 
Bóg umarł, a jeśli nie, to udowodnijcie nam jego istnienie! Każdy 
człowiek posiada pragnienie poznania absolutu. Jednak, gdy ktoś 
posiądzie ten skarb, skarb wiary, musi bardzo uważać, by go nie 
utracić. Gdzie rodzi się pokusa zwątpienia w Boga? Gdy podnoszę 
słuchawkę, wykręcam numer i melodyjny głos odpowiada, nie ma 
takiego numeru, lub gdy dzwonię do kolegi, a on nie odpowiada, 
lecz słyszę głuche buczenie, wnioskuję, że go nie ma. Niestety 
podobnie traktujemy czasem Boga. Żądamy od niego ingerencji w 
danej chwili, wyratowania z ciężkiej sytuacji, uzdrowienia dziecka 
z choroby nowotworowej, naprawienia finansów firmy, żądamy 
sukcesów zawodowych, dobrych ocen w szkole, życia na jakim 
takim poziomie. A gdy Bóg na to zdaje się nie reagować, wkracza 
ze swą pokusą szatan: Czy ten twój Bóg naprawdę Cię kocha, 
skoro nie okazuje Ci swej miłości? Czy On w ogóle istnieje, a mój 
głos, który słyszysz, czyż nie jest tylko głosem racjonalizmu? W 
taką pułapkę wpadli Żydzi w czasie drugiej wojny światowej. 
Holocaust doprowadził do wielkiego zwątpienia w wybranie ich 
narodu przez Boga. Poczuli się przez Boga zdradzeni. Pięć 
milionów ofiar zorganizowanego ludobójstwa stało się faktem. 
Efekt jest taki, że dziś 85 procent ludności Izraela deklaruje się 
jako niewierzący. Pokusa była zbyt silna. Bo Bóg milczał. A w 
historii świata wydawał się milczeć wiele razy… Choć filozoficzne 
dywagacje ateistów o „śmierci Boga” mają pewien wpływ na 
myślenie współczesnego człowieka, o tyle większym 
niebezpieczeństwem dla nas, ludzi wierzących, jest ateizm 
praktyczny, czyli jak to określił Jan Paweł II – życie, jakby Boga nie 
było. Taki człowiek uznaje istnienie Boga, ale jest mu on 
całkowicie obcy, nieobecny wcale w jego życiu, taki „Bóg na 
wakacjach”, który może i istnieje, lecz nie przeszkadza w 
życiu. Kanadyjski teolog Latourelle wylicza cztery 
niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do ateizmu 
praktycznego: 1. dobrobyt – człowiek, który wiedzie wygodne  
i bezpieczne życie, może pytać: co takiego Bóg mógłby dodać do 
tego, co już posiadam? Dlaczego mam tęsknić za chlebem nieba, 
skoro ten ziemski wystarcza mi aż nadto? 2. antyświadectwo 
wierzących – życie wielu chrześcijan zamiast przyciągać, odpycha 
od Boga i religii. Ukazują oni chrześcijaństwo zgorzkniałe, 
instytucjonalne, uwikłane w walkę o władzę polityczną  
i ekonomiczną, chrześcijaństwo budzące strach, skupione na 
grzechach i sankcji. 3. kult ciała – nadmierne przywiązanie do 
mody, apoteoza sportu, rozbicie jedności między miłością  
a erotyką, prowadzące do pornografii i panseksualizmu  
4. nieumiejętne korzystanie z osiągnięć techniki – masmedia 
 i przemysł rozrywkowy dostarczają niezwykle wielkiej ilości 
informacji, oferują szeroką gamę propozycji, pochłaniając 
człowieka i jednocześnie tak go rozpraszając, że nie może 
samodzielnie myśleć, ani podejmować refleksji nad swym życiem. 



Dobrobyt, antyświadectwo, kult ciała i złe wykorzystanie techniki 
mogą zająć miejsce Boga w twoim sercu. Dlaczego? Bo są 
namacalne, na wyciagnięcie ręki. Bo one krzyczą, a Bóg milczy. 
Jakże ten nasz Bóg jest cichy…. Chcesz usłyszeć Boga? Weź do 
ręki Pismo Święte i zobacz, co Bóg chce ci powiedzieć.  
Bo wszystko, co chciał o sobie objawić, przekazał nam przez 
swojego Syna. Czy myślisz, że Jezus  
nigdy nie czuł się opuszczony? A co działo się w ogrójcu?  
Został całkowicie sam… w ciszy trwogi konania. Nad  
ogrodem oliwnym księżyc zasnuł się chmurami.  
I słyszysz tylko Głos Jezusa: 
„Teraz już możesz iść spać. Idzie Judasz z kohortą. Ja zaś pójdę 
z nimi, by stawić czoła zadaniu, które MUSZĘ wykonać. By 
otworzyć Ci, człowieku, drzwi do nieba. Pamiętaj, że mojej łaski Ci 
zawsze wystarczy. Ale ostateczna decyzja: za czy przeciw Bogu, 
zawsze będzie należała do Ciebie. I zawsze w tej jednej chwili, gdy 
będziesz ją podejmował, będziesz się czuł zupełnie sam. Jak Ja w 
Getsemani". Amen.                                           
                      /ks. Rafał Starzak/ 
  
 

Ogłoszenia duszpasterskie 
  

1. Dziś ofiary zbierane na tacę 

przeznaczone są na nasze Seminarium 

Duchowne w Warszawie. Bóg zapłać. W 

przyszłą niedzielę Ofiary zbierane do 

puszek po Mszach św. przeznaczone będą 

zgodnie z zaleceniem kurialnym na pomoc 

Kościołowi w świecie. 

2. Dziękujemy p. Danucie Chmielewskiej i 

p. Ryszardowi Rosłonowi w Sobikowie 

oraz p. Arturowi Książkowi w Czachówku 

za przygotowanie tegorocznej dekoracji 

wielkopostnej. Bóg zapłać wszystkim za 

poniesiony trud. 

3. We wtorek 16 lutego o godz. 18.00 w 

Sobikowie odbędzie się obowiązkowa 

zbiórka dla wszystkich ministrantów. 

4. W środę 17 lutego o godz. 18.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej na zebranie. Jego tematem 

będą plany duszpasterskie na ten rok. 

5. W tym tygodniu odbędą się spotkania dla 

Kandydatów do Bierzmowania w grupach:  

19 lutego - gr. p. Anny Bulder i p. Jana 

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

godz.19:00 rok II ; 

6. W sobotę 20 lutego o godz. 13.00 

zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. 

w intencji Ks. Proboszcza z okazji jego 60 

rocznicy urodzin. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 

7. W przyszłą niedzielę 0 13.15 Msza 

Święta i spotkanie dla Dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców. Na 

tym spotkaniu Dzieci otrzymają książeczki 

do nabożeństwa oraz zostaną wybrane 

stroje komunijne. Obecność obowiązkowa. 

8. We wszystkie piątki Wielkiego Postu 

odprawiamy nabożeństwo Drogi 

Krzyżowej w Sobikowie o godz. 16.30, w 

Czachówku po Mszy św. godz. 18.00. 

Harmonogram prowadzenia Drogi 

Krzyżowej wywieszony jest na tablicy 

ogłoszeń. Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy 

św. o godz. 10.00. Za udział w nim można 

raz w tygodniu uzyskać Odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami.   

9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi 

o zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Poprzez przygotowanie go 

wspólnymi siłami chcemy wyrazić naszą 

troskę o piękno świątyni. 

10. 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. 137 numer KRS Caritas AW – 

0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i 

zakreślić nr 140. W ubiegłym roku z odpisu 

1% wpłynęło na naszą rzecz 3500,- zł. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

11. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i dwa numery 

„Niedzieli”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 



Intencje Mszalne 14 II – 21 II 2016  
 

Niedziela 14.02. 
8.30  (Czachówek) + Ewę Jasik 
10.00 + Genowefy Masnej w 5 rocz. śmierci 
Gorzkie Żale 
12.00 + Heleny Andziak w 21 rocz. śmierci 
CHRZEST: Bartosz Dzwonkowski 
13.15 Za parafian 
18.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny 
Adamskiej, Genowefy, Henryka Białęckich 
Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania              
Środa 17.02. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Piątek 19.02. 
16.30 Droga Krzyżowa 
17.00 + Marianny Kępińskiej w 30 dni po śmierci 
Sobota, 20.02. 
13.00 Msza Św. Dziękczynna z okazji 60 rocz. 
urodzin naszego Proboszcza Ks. Prałata 
Włodzimierza Czerwińskiego 
17.00 Int. wolna 
Niedziela 21.02. 
8.30  (Czachówek) + Marzanny, Jana w 9 rocz. sm. 
Kowalskich 
8.30  (Czachówek) + Stefana Pieniążka 
10.00+ Tadeusza Wrochny w 12 rocz. śmierci 
Gorzkie Żale 
12.00 + Jana w 4 rocz. śmierci, zm. z rodz. 
Szóstkiewiczów i Gyrulskich 
13.15 + Mieczysława w 3 rocz. śmierci, Jana 
Zawadzkich, zm. z rodz. Wrotków i Zawadzkich  
Msza Święta i spotkanie formacyjne dla Dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodziców 

intencje spisano 28.01.16 

 
 

Tweet od Papieża 
 

Przejść przez Świętą 
Bramę znaczy odkryć 
głębię miłosierdzia 
Ojca, który szuka 
każdego osobiście. 
 

Franciszek 
 

 

 

 

Refleksja na  

I Niedzielę  

Wielkiego Postu 

„To kuszenie wciąż 

trwa ” 
Być może nie raz spotykaliśmy się z zarzutem: "Skoro jesteś 

wierzący w Boga, to dlaczego twoje życie jest naznaczone 

trudem i cierpieniem, tak samo jak życie niewierzących?". 

Skoro jestem synem Boga, to dlaczego moje życie nie jest 

łatwe i przyjemne. I dlaczego to nie ja rządzę na tym świecie. 

Ba! Nawet Bóg nie rządzi, bo ludzie robią co chcą! Oto 

współczesne kuszenie. Odpowiedzi Jezusa na to kuszenie 

pozostają aktualne i warto abyśmy uczynili je swoimi regułami 

postępowania: "Nie samym chlebem żyje człowiek"; "Nie 

będę wystawiał na próbę Pana, Boga swego"; "Panu, Bogu 

swemu, będę oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będę". 

Kto stosuje w życiu te trzy zasady, będzie miał na pewno udane 

życie. Udane, bo wieczne w Niebie. 

                                                 /Mieczysław Łusiak SJ/ 
                                                    

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Wiele pokus świat niesie by odciągnąć od Boga 

Młodzi tego nie rozumieją, ale to ślepa droga 

a jest napisane: «Nie samym chlebem 

żyje człowiek» 
a mimo to idą w ogień nie otwierając nawet 

powiek 

Stój! Nie zaprzepaszczaj zbawienia wiecznego 

i « nie wystawiaj na próbę Boga swego». 

 

Kazimierz 
 

 





Zapraszamy na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w 

każdy piątek w Wielkim Poście:  
 

- godz. 16:30 w Sobikowie 
- godz. 18:00 w Czachówku 

 
oraz na Nabożeństwo 
Gorzkich Żali w 
Niedzielę Wielkiego 
Postu po Mszy Św.  
o godz. 10.00   
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