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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: Rdz 15,5-12.17-18 (Bóg zawiera przymierze z Abrahamem) 
Psalm responsoryjny: Ps 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14 

Drugie czytanie: Flp 3,17-4 1 (Chrystus przekształci nasze ciała…) 

Ewangelia: Łk 9,28b-36 (Przemienienie Pańskie)  

 

Dobrze wykorzystany czas 
 

31 stycznia 2016 r. młodzież i dzieci z parafii 

Sobików wyjechały na obóz zimowy do 

Murzasichla, którego kierownikiem  

i organizatorem był ksiądz wikariusz Mariusz 

Białęcki.28 uczestników kolonii znajdowało 

się pod opieką trzech wychowawców:  

p. Bogumiły Duszy, p. Jadwigi Otulak oraz  

p. Marzeny Filutowskiej. Towarzyszyli im  

p. Urszula Białęcka i p. Stanisław Masny. 

Przez piękne tereny województwa świętokrzyskiego, Małopolski i Podhala wiózł 

ich p. Zenon Sobiepanek. Program obozu obejmował naukę jazdy na nartach, 

poznawanie folkloru góralskiego, a także zwiedzanie ciekawych miejsc w 

okolicy. W drodze do Zakopanego, nawiedzili w Kałkowie (diecezja radomska) 

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Weszli również na Golgotę 

martyrologii narodu polskiego. Z jej szczytu można było dostrzec Święty Krzyż. 

Zatrzymali się również w Opatowie, aby zwiedzić Podziemną Trasę 

Turystyczną, która przybliża historię miasta. Poznali legendy związane z 

najazdem Tatarów. Podziwiali średniowieczną Bramę Warszawską i Kolegiatę 

św. Marcina. Do Murzasichla dotarli późnym wieczorem. Czwarty już raz gościli 

u państwa Elżbiety i Stanisława Chowańców, do których przyciąga rodzinna 

atmosfera.  Tydzień był wypełniony różnorodnymi przeżyciami. Codziennie rano 

Msza Święta. Po południu zajęcia z instruktorem i jazda na nartach. W 

poniedziałek warsztaty z języka hiszpańskiego. We wtorek: konkurs plastyczny 

i zabawy w Basenach Termalnych w Szaflarach. W środę – dyskoteka 

karnawałowa. W „tłusty czwartek” wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej na 

Karnawał Góralski. Podziwiali paradę zaprzęgów konnych i występy zespołów 

folklorystycznych w Domu Ludowym. Wieczorem ksiądz Mariusz przygotował 

niespodziankę – przejażdżkę wozami konnymi przez Małe Ciche, zakończoną 

ogniskiem na leśnej polanie. W piątek: zakupy na Krupówkach w Zakopanem,  

zabawy w Basenach Termalnych w Białce Tatrzańskiej (nagroda kierownika                                                                                           

obozu).                                                                              (dokończenie na str. 2)                                                                                        
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Wieczorem otrzęsiny i przyjęcie do „grona juhasów” tych, którzy 
po raz pierwszy przyjechali na obóz ministrancki. W sobotę : 
podsumowanie kolonii, wręczenie dyplomów i nagród, pożegnanie 
z gospodarzami. W drogę powrotną wyruszyli ok. godz. 11 , a 
wiodła ona przez Kraków. W grodzie Piastów i Jagiellonów 
zwiedzili Katedrę na Wawelu, dotknęli serca dzwonu Zygmunta, 
podziwiali okolony krużgankami dziedziniec zamkowy, przywitali 
się ze Smokiem. Z Wawelu schodzili u podnóża pomnika 
Tadeusza Kościuszki, aby przez Planty udać się pod okno 
Papieskie na ulicy Franciszkańskiej. Stamtąd droga prosta na 
Rynek. Punktem orientacyjnym jest tu pomnik Adama 
Mickiewicza, pod którym zarządzili zbiórkę. Przez godzinę cieszyli 
się artystycznym klimatem tego miejsca. Słuchali hejnału z wieży 
kościoła Mariackiego, kupowali pamiątki w Sukiennicach. Wyszli z 
Rynku ulicą Floriańską, przez Bramę św. Floriana, która prowadzi 
do Barbakanu. Pod pomnikiem Grunwaldzkim czekał na nich 
autokar. Przywieźli oscypki i wspaniałe wspomnienia. Około godz. 
23 ksiądz Mariusz Białęcki rozwiązał obóz. Uczestnicy i 
opiekunowie serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego zorganizowania:  księdzu dziekanowi Włodzimierzowi 
Czerwińskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria p. 
Dariuszowi Zielińskiemu; wszystkim ofiarodawcom, którzy 
wzbogacili fundusz ministrancki oraz zasoby parafialnego 
Caritasu. Zasiane przez Państwa ziarno na pewno wyda dobre 
owoce.                                                               /Marzena Filutowska/ 
____________________________________________________ 

 
Jak żyć po śmierci Boga?  

- Żyć w prawdzie - Drugie kazanie 
pasyjne 

 
Największym paradoksem świata jest fakt, 
że kłamstwo bardziej się opłaca, niż 
mówienie prawdy. Kłamstwo staje się 
znakomitym orężem, dzięki któremu 
można skutecznie zniszczyć 
niewygodnego człowieka, dzięki kłamstwu 
można zarobić niezłe pieniądze, dzięki 

kłamstwu można posiąść władzę. To wielka niekonsekwencja 
świata – odwrotność Bożego: „za dobro nagroda, za zło kara”. 
Wielka niekonsekwencja, która odzywa się na każdym kroku. 
Świat reklamy, w którym człowiek nigdy się nie zestarzeje, będzie 
zawsze zdrowy, bogaty, uśmiechnięty i szczęśliwy, jeśli kupi 
odpowiedni proszek. Obietnice wyborcze, które w dziwny sposób 
po elekcji przysłania smutna rzeczywistość. Oszukiwanie urzędu 
podatkowego, bo przecież i tak „ci na górze” chcą od nas za dużo. 
Spirala kłamstwa i niedomówień napędza szarą strefę rynku pracy, 
gdzie rejestracja pracownika to rzadki wyjątek. Do tego ludzie, 
którzy to wszystko czynią, uważają się za katolików i wykrzywiają 
obraz chrześcijaństwa w świecie, przez swoje antyświadectwo. 
Prawda jest taka, że za prawdę przychodzi tylko cierpieć. Z życia 
w prawdzie żadnych korzyści nie ma. Czy rzeczywiście tak jest? 
W naszych pasyjnych spotkaniach zastanawiamy się wspólnie: 
„jak żyć po śmierci Boga”. Męka Chrystusa w ogrójcu uzmysłowiła 
nam ostatnio, jak ważną decyzją jest każdorazowy wybór Boga. 
Jak wielka odpowiedzialność została złożona w nasze ręce. 
Odpowiedzialność za życie Boga w naszych sercach. Ostatnio 
zwróciliśmy uwagę na naszą wiarę – badaliśmy przyczyny i 
niebezpieczeństwa prowadzące do jej utraty. Dziś pochylimy się 
nad rzeczą, dla której Jezus przyszedł na ziemię: nad Prawdą. 

Święty Tomasz z Akwinu podał kiedyś, za Arystotelesem, jej 
najkrótszą definicję: Prawda to zgodność słów z rzeczywistością, 
które opisują. W dzisiejszym świecie święci tryumf inne spojrzenie 
na prawdę. Stała się ona względna. Zarzucono Tomaszowi, że 
przecież każdy człowiek inaczej widzi rzeczywistość, więc prawd 
jest tyle, ile punktów widzenia. Jeśli ktoś w środku pokoju rozwiesi 
pięknie zdobiony kilim, to osoba stojąca przed nim będzie się 
zachwycała piękną kompozycją, ale druga osoba, stojąca w tyle, 
zobaczy tylko sznurki i bezsensowne rzędy nitek. Jedna powie, że 
widzi najpiękniejszy widok, druga, że widzi kompletny bezsens. I 
obie będą mieć rację. Gdzie zatem leży granica między prawdą a 
fałszem? Z jakiego powodu rodzi się w sercu kłamstwo? 
Przenieśmy się myślami i sercem do tego czasu oraz miejsca, 
gdzie dokonała się odpowiedź na to pytanie. Przed oczyma naszej 
wiary staje dziedziniec domu Annasza, który był teściem Kajfasza, 
najwyższego Kapłana. Annasz, sędziwy człowiek o wielkim 
doświadczeniu politycznym, stał przez wiele lat na czele 
Sanhedrynu, czyli Wysokiej Rady stworzonej jako ciało doradcze i 
sądownicze przy świątyni jerozolimskiej. Wypadki tego wieczora 
dokonały się bardzo szybko, lecz zdrada jednego z uczniów, 
pojmanie Jezusa i Jego sąd były już wcześniej przygotowane. 
Każdy z aktorów tego dramatu – świadomie lub nie – musiał 
zagrać swoją rolę. Reżyserem tej inscenizacji był właśnie Annasz. 
Jego cel działania był jeden – zniszczyć człowieka, który godzi w 
żywotne interesy arcykapłańskie, który podważa publicznie 
autorytet uczonych w Piśmie i niszczy układ zawarty między 
kapłanami a Rzymskim okupantem: Żydzi mogli wyznawać religię, 
jeśli będą ze skarbony świątynnej oddawać część dochodów 
cesarstwu i będą pilnować dla własnego dobra, by nie dochodziło 
do żadnych buntów i zamieszek. Annasz chciał zniszczyć Jezusa 
dla dobra narodu. Aby ten cel osiągnąć, posłużył się kłamstwem. 
Podstawił dwóch świadków (niektóre ewangelie podają, że było ich 
więcej), którzy fałszywie zeznając oskarżyli Jezusa o podżeganie 
tłumów do zniszczenia świątyni jerozolimskiej. Kłamstwo staje się 
najprostszą bronią do niszczenia niewinnego człowieka. Za 
murami pałacu arcykapłana rozegrała się inna scena. Oto jeden z 
najbardziej zaufanych uczniów Jezusa, ten, który miał być 
niewzruszoną skałą, pod ostrym gradem pytań zapiera się swego 
Mistrza i to trzy razy! Dlaczego to zrobił? Przecież znał Jezusa tak 
dobrze – przez trzy lata ciągle z nim przebywał, widział go 
przemienionego na Górze, słyszał głos z nieba mówiący: Oto mój 
Syn umiłowany. Dlaczego więc Piotr się zaparł? Bo się bał. Po 
prostu się panicznie bał. I nie był to lęk, jaki odczuwa dziecko w 
szkole, gdy pani pyta czy to ono wymalowało kredą krzesło. 
Przerażenie Piotra to uczucie, gdy ktoś przystawia do skroni lufę 
pistoletu, a sceny z całego życia przesuwają się przed oczami w 
przyspieszonym tempie. Tak często kłamstwo staje się 
najprostszym rozwiązaniem, bo usuwa lęk. Kłamstwo owija 
człowieka w ciepłą pierzynę bezpieczeństwa. Lecz zapomina się, 
że pierzyna nie chroni przed kulą z pistoletu. W kłamstwo czasem 
łatwiej uwierzyć niż w najszczerszą prawdę. Zwłaszcza, gdy godzi 
ona w interes naszego przełożonego, któremu chcemy się 
przypodobać. W takim wypadku zaczyna bronić się kłamstwa, 
stosując niewybredne metody nacisku. Tak zrobił Malchus, sługa 
arcykapłana. Uderzył Jezusa. U Żydów spoliczkowanie było 
najhaniebniejszym sposobem poniżenia. Bito prawą ręką na odlew 
stojąc naprzeciw skazanego od strony lewej do prawej, przez co 
ciosy spadały na prawą stronę twarzy. Sługa arcykapłana uderzył 
jednak Jezusa o wiele silniej. W oryginale greckim jest napisane 
edoken rapisma – co oznacza silny uraz tępym narzędziem lub 
kijem. A Jezus po otrzymaniu takiego uderzenia zawołał: „Czemu 
mnie bijesz?”. Użyte wyrażenie greckie: ti me dereis? i łacińskie: 



quid me caedis? oznacza zadanie rany, przecięcie skóry. Postawy 
Annasza, Piotra i Malchusa mają wspólny mianownik – jest nim 
sprzeniewierzenie się prawdzie. Każdy z motywów: własne 
interesy, strach czy względy ludzkie stają się pułapką, w którą 
wpada także współczesny człowiek. Co zrobić, aby kłamstwo nie 
zrobiło sobie z naszego wnętrza różanego ogrodu? Popatrz na 
Jezusa stojącego przed niesprawiedliwym sądem. Dla niego przez 
całe życie prawda była ważniejsza od etykiety. Mówił otwarcie, 
piętnował występki faryzeuszów, a zwłaszcza najgorszy rodzaj 
kłamstwa: hipokryzję. Jezus zakuty w gruby łańcuch, pobity i 
opluty jest wyprowadzany z pałacu arcykapłana. Został przez 
przywódców ludu skazany na śmierć. Prawda została skazana na 
śmierć wtedy i dzisiaj. Patrząc na nią mam do Ciebie jedną tylko 
prośbę: uczyń wszystko, co w Twojej mocy, aby nie umarła w 
Tobie. Amen.                      /ks. Rafał Starzak/ 
 ___________________________________________________ 

  
Ogłoszenia duszpasterskie 
  

1. Dziś Ofiary zbierane do puszek po 

Mszach św. przeznaczone są zgodnie z 

zaleceniem kurialnym na pomoc 

Kościołowi w świecie. Bóg zapłać. 

2. O godz. 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. 

3. W środę 24 lutego o godz. 18.00 

zapraszamy animatorów młodzieży 

przygotowującej się do Sakramentu 

Bierzmowania na spotkanie w Sali 

parafialnej. 

4. 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.   

5. 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. 

6. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Mateusz Marcin Makles, kawaler z 

Głoskowa i Katarzyna Borowska, 

panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej. 

Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

7. 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. 

8. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

„Gościa Niedzielnego” dodana jest 

płyta CD z nabożeństwem „Gorzkich 

Żali”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny.  
 

Serdecznie dziękuję  Zespołowi 

Organizacyjnemu, Strażakom, Grupom 

Parafialnym  i wszystkim życzliwym 

mi parafianom za wspólną modlitwę i 

razem spędzony czas z okazji moich 

60-tych urodzin.             Ks. Proboszcz



Intencje Mszalne 21 II – 28 II 2016  
 

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 
Wtorek 23.02. 
17.00 + Józefa, Jadwigi Fudeckich, Stanisława Felińskiego, 
zm. z rodz. Klimków, Fudeckich i Nowaków 
Środa 24.02. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Piątek 26.02. 
16.30 Droga Krzyżowa 
17.00 Intencja wolna 
Sobota, 27.02. 
17.00 + Hanny Jeleń w 11 rocz. śmierci 
Niedziela 28.02. 
8.30  (Czachówek) + Katarzynę, Jana i Józefę Królaków oraz 
imienin. śp. Konrada Gaca 
10.00 + Krystyny w 10 rocz. śm. , Tadeusza w 28 rocz. śm. 
Tywonków 
10.00 + Elżbiety Machalskiej, Stefana Trzeciaka w 37 rocz. 
śm., dziadków Orlików, Krzysztofa Grześkiewicza 
Gorzkie Żale 
12.00 + Haliny Poruszek 
12.00 + Kazimiery, Tadeusza Zięcinów, Stanisława, Natalii 
Gugałów, Zofii, Szczepana Kozickich  
CHRZEST: Ignacy Borowski 
13.15 + Michaliny, Stanisława Marszałów, Zofii, Henryki, 
Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka, zm. z rodz. 
Marszałów i Matysiaków 
13.15  + Piotra Biczyka (ur.) 

intencje spisano 16.02.16 

 
 

Tweet od Papieża 
 

Jezus nas oczekuje  
i chce uleczyć nasze 
serce z tego wszystkiego, 
co je poniża. On jest 
Bogiem, który ma na 
imię: Miłosierdzie. 

Franciszek 
 

 

 

 

Refleksja na  

II Niedzielę  

Wielkiego Postu 

„Będziemy piękni ” 
 

Przemienienie jest celem naszego 
życia na tym świecie. Na skutek tego przemienienia 

wprawdzie nasze twarze nie zajaśnieją jak słońce i nasze 

odzienie nie stanie się białe jak światło, ale i tak będziemy 

nie do poznania. Nasze serca staną się piękne - będą 

kochać czystą miłością. Nasze oczy też staną się piękne - 

będą zawsze dobrze patrzeć. Cali będziemy piękni 

miłością i dobrocią przejętą od Jezusa - naszego Mistrza i 

Pierwowzoru. Nie staniemy się podobni do słońca, bo 
tylko Jezus jest "światłem świata", ale w świetle, którym 

On jest, ukaże się całe nasze wrodzone piękno, które 

ukryliśmy pod powłoką grzechu. 

                                                 /Mieczysław Łusiak SJ/ 
                                                    

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jakież musiało być apostołów zdziwienie  

  gdy głos z nieba wskazał na Jezusa,  

 „a oni zachowali milczenie” 

  I z lękiem obserwowali całe zajście  

  «To jest Syn mój wybrany, Jego 

słuchajcie.» 
  I by już nie było żadnego niedomówienia 

  Jezus tylko sam został, na wszystkie 

pokolenia. 

 

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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