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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: Wj 3,1-8a.13-15 (Powołanie Mojżesza) 
Psalm responsoryjny: Ps 103,1-4.6-8.11 

Drugie czytanie: 1 Kor 10,1-6.10-12 (Zapowiedź rzeczy przyszłych) 

Ewangelia: Łk 13,1-9 (Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie)  

 

Jubileusz Dostojnego Jubilata 
 

W sobotę, 20 lutego br. o godz. 13.00 w naszej 

wspólnocie parafialnej obchodziliśmy 

wyjątkowe święto. Tego dnia nasz Proboszcz 

ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński obchodził 

dzień 60 rocz. swoich urodzin. Z tej okazji 

została odprawiona Uroczysta Msza Św.  

w intencji naszego Dostojnego Jubilata. We 

Mszy Św. udział wzięli zaproszeni koledzy kursowi ks. Dziekana, którzy chętnie 

odpowiedzieli na zaproszenie. Mszy Św. przewodniczył i homilie wygłosił J.E. 

ks. bp Michał Janocha, który na początku wspomniał, że kiedy przyjechała do 

niego delegacja z parafii, aby zaprosić go na urodziny naszego ks. Proboszcza 

i poprosiła o dyskrecję, ks. Biskup podkreślił, że w ten sposób parafianie chcą 

docenić trud i zaangażowanie ks. Włodzimierza, które da się zauważyć na 

każdym kroku. Eucharystię wraz ks. Biskupem sprawowało 29 kapłanów. 

Uczestniczący w niej parafianie, zgodnie podkreślali, że takiej koncelebry w 

Sobikowie to jeszcze nie było. Po Komunii Św. 

przyszedł moment składania życzeń przez 

poszczególne grupy parafialne i władze 

samorządowe. W trakcie tego punktu 

programu p. Edward Zaremba odczytał pismo 

jakie na ten dzień skierował do naszego 

Jubilata Minister Spraw Wewnętrznych   

i Administracji p. Mariusz Błaszczak. Po Mszy 

Św. wszyscy zgromadzeni w naszej parafialnej świątyni, wyszli z Kościoła do 

pamiątkowego zdjęcia. Po tym ks. Prałat przygotował niespodziankę dla swoich 

parafian, częstując ich tortem jubileuszowym, który ładnie dzieliły i rozdawały 

nasze Wolontariuszki ŚDM. Następnie  wszyscy kapłani i zaproszeni goście 

wzięli udział w uroczystym obiedzie wydanym na cześć naszego Jubilata. W 

trakcie obiadu ks. Biskup zaprezentował hymn jaki ułożył,   jeszcze  klerykowi 

Włodzimierzowi, gdy ten w Seminarium obchodził swoje 30 urodziny, 

podkreślając, że znów po 30 latach odbywa się jego premiera.       (dok. na str.2) 
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W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować 
komitetowi organizacyjnemu, który wziął na siebie trud 
przygotowania tej wspaniałej uroczystości. W sposób 
szczególny chciałbym podziękować p. Kazimierzowi 
Duszy, na którego barkach spoczywało cała 
koordynacja przygotowań. Dziękuje serdecznie 
naszym sponsorom, którzy pomogli nam przygotować 
urodziny oraz p. Andrzejowi Rosiewiczowi i 
„Cendrowiankom,” za to że zaśpiewali dla naszego 
Czcigodnego Jubilata. Bóg zapłać wszystkim za 
poniesiony trud.                                        /ks. Mariusz/                                                                              
____________________________________________________ 

 
Jak żyć po śmierci Boga? - 

Jest Jeden Król Wszechświata 

- Trzecie kazanie pasyjne 
 
Stał pobity w słabo oświetlonym zaułku, 
skąd przez szparę w drzwiach widać było 
wszystko, co działo się w Pretoriom. Słońce 

coraz wyżej wznosiło się nad horyzontem, gdy ktoś silnym 
kopniakiem otworzył drzwi i wszedł do środka. Miał na sobie pełny 
rynsztunek rzymskiego legionisty, długi czerwony płaszcz, hełm, 
krótki miecz i lekką zbroję. Dużą tarczę i pilum, czyli ostrą 
włócznię, zostawił przy wejściu. „Wstawaj, namiestnik chce cię 
zobaczyć”. Krętymi schodami zaprowadzono go na górę, gdzie na 
środku wielkiej sali postawiono drewniane, proste sidilium. Było 
puste. Przy oknie wychodzącym na ogród stał Piłat z Pontu – 
Namiestnik Judei. Odwrócił się od okna, spojrzał oskarżonemu 
prosto w oczy i zapytał: „Czy ty jesteś królem?”. „Tak” – odrzekł – 
„Ale królestwo moje nie jest z tego świata”. Państwo czy Kościół? 
Biskup czy książę? Władza świecka czy duchowa? Prawo Boże 
czy prawo ludzkie? Ten wielowiekowy spór państwa i Kościoła 
trwa nadal. Kto rządzi światem? Watykan czy Masoneria? Żydzi i 
komuniści, czy duchowieństwo? W rozważaniu Męki Chrystusa 
stajemy dziś przed wielkim dylematem człowieka wszystkich 
czasów: do kogo należy władza nad światem? W naszym świecie 
określanym przez wielu jako cywilizacja znajdująca się na 
wysokim etapie rozwoju, słyszany był niedawno głos Papieża 
Słowianina. Ostrzegał on przed „cywilizacją śmierci”: zadającą ból 
ludziom najmniejszym, nienarodzonym, starym, nie potrafiącym 
odnaleźć się w pędzącej rzeczywistości. Cywilizacja śmierci, która 
nie widzi niczego złego w zabijaniu Boga w ludzkich sercach, bo 
przecież ten Bóg do niczego już nie jest potrzebny. Laickie 
Państwo czy Państwo wyznaniowe? Choć spory o inwestyturę 
między cesarstwem a papiestwem należą już do dalekiej 
przeszłości, warto wspomnieć wielkie dzieło św. Augustyna „De 
civitas Dei” – „O Państwie Bożym”, w którym kreśli wizję 
prawidłowego funkcjonowania aparatu państwowego. Trzeba go 
bowiem oprzeć na dwóch kolumnach: władzy państwowej i Prawie 
religijnym. Można przy tym popaść w dwie skrajności – albo położy 
się nacisk na prawo Boże i uzna się je za jedynie obowiązujące, 
wtedy powstaje państwo wyznaniowe (czego przykład mamy dziś 
w niektórych państwach islamskich). Albo wesprze się tylko na 
prawie państwowym, które wchłaniając Boże przykazania, zmienia 
kraj w laicką i antyklerykalną machinę. Aby dach się nie zawalił, 
dom musi stać na ścianach, które mają równą wysokość. Czy tak 
jest z królestwem Bożym? Bardzo trudno żyć w państwie laickim 
człowiekowi wierzącemu. W imię tolerancji zamyka się mu usta, 
wyśmiewa lub oczernia. Człowiek wierzący musi się opowiedzieć: 
pójdziesz na ustępstwa ze swoją wiarą, przytakniesz parę razy, a 

damy ci spokój. Tak jest teraz, dawniej było jeszcze gorzej. Gdy 
czytamy opisy Męki Chrystusowej, zatrzymujemy się często nad 
szczegółami, które bardzo wpływają na wyobraźnię – narzędziami 
męki, danymi geograficznymi czy kulturowymi. Trudniej skupić się 
na prawdach, jakie stoją za wypowiedziami czy postawami ludzi, 
biorących udział w scenach dramatu zbawienia człowieka. 
Spójrzmy zatem dziś siostry i bracia głębiej na dwa wymiary 
poranka wielkiego piątku: wymiar ludzki i wymiar boski. „Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, uczniowie moi bili by się o 
mnie”. Przed nami stoi człowiek niewinny, wokół którego swoje 
macki rozciągnął krwawy spisek. Człowiek prawdy, któremu 
zarzucono chęć obwołania się królem. Fałszywy Prorok, który miał 
zwodzić lud. Naprzeciw niego siedzi sędzia. Sprawiedliwy sędzia. 
Nieprzekupny, lecz liczący się ze zdaniem przywódców ludu. 
Człowiek władzy, reprezentujący Cezara. Z dialogu Piłata z 
Jezusem, jakie zostawiły nam Ewangelie wynika, że Namiestnik 
był człowiekiem solidnym, miał wrażliwe sumienie. Widział, że cała 
sprawa jest ukartowana, że chodzi o polityczne rozgrywki, dlatego 
próbował ocalić Jezusa. Przesłuchiwał świadków i samego 
oskarżonego dwa razy, udowadniając oskarżycielom 
bezpodstawność ich zarzutów. Czasami ma się wrażenie, że z 
sędziego Piłat zmienia się w adwokata Jezusa. Zastosował wybieg 
– chciał znaleźć wyjście pośrednie, by zadowolić kapłanów 
żydowskich i jednocześnie ocalić życie Chrystusa. „Każę go 
ubiczować i wypuszczę”. Chciał uspokoić tłum. A więc Piłat 
ubiczował Jezusa przed zatwierdzeniem wyroku skazującego! 
Czym było biczowanie w rzymskim prawie? Było karą dodatkową 
do kary ukrzyżowania. Obywateli rzymskich nie wolno było 
biczować ani skazywać na karę krzyża, o czym czytamy w Lex 
porcia (195 przed Chr) i w Lex Sempronia (123 przed Chr). Wobec 
narodów podbitych Rzymianie często stosowali straszliwą karę 
biczy rzymskich – flagrum albo taxillum Romanum. Taki bicz 
składał się z dwóch lub trzech rzemieni osadzonych w jednej 
rękojeści, z twardym zakończeniem, takim jak ołów, żeliwo, 
czasem kości lub krzemienie. Rzymianie w odróżnieniu od żydów 
nie ograniczali liczby razów bicza. I podczas gdy u żydów 
obowiązywała zasada czterdzieści bez jednego, u Rzymian liczba 
ta była dowolna. Najstarsi pisarze podają, że praktycznie zawsze 
kara biczy prowadziła do śmierci (Flagellis ad mortem caesus – 
biczami na śmierć zatłuczony – jak napisał Horacy). U Pana 
Jezusa rany były zadane kulkami ołowianymi, zamocowanymi na 
końcach rzemieni bicza. Ran ósemkowych było 121, stąd liczba 
uderzeń musiała się wahać od 60 do 70. Bito całe ciało Jezusa, 
oszczędzając tylko podbrzusze (aby nie wystąpiło rozcięcie 
powłok brzusznych i śmierć) i omijając okolice serca, aby nie 
nastąpił zawał. Najwięcej uderzeń spadło na plecy Jezusa. Warto 
podkreślić, że choć te rany przeplatają się ze sobą w różnych 
kierunkach, to zasadniczo ich układ pozwala na wyciągnięcie 
jeszcze dwóch wniosków: że skazanego bito stacjonarnie, w 
pozycji pochylenia, i że, wziąwszy pod uwagę wachlarzowate 
rozrzucenie ran, Chrystusa Pana biło dwóch żołnierzy, z których 
jeden był wyższy, a drugi nieco niższy. Żołdacy wykonujący tę 
katowską czynność należeli do Syrofenicjan, a więc rasy 
szczególnie nienawidzącej Żydów. Słysząc, że to ma być ich król, 
biczowali tym okrutniej. Królewską godność Proroka z Nazaretu 
żołnierze wykpili też w inny, znany nam dobrze z kart Ewangelii 
sposób: włożyli mu na głowę cierniową koronę. Z tekstu Ewangelii 
wynika, że Chrystusa bito „trzciną” po głowie. Lecz ta trzcina nie 
przypominała tej odmiany, jaką możemy spotkać nad brzegami 
naszych stawów i jezior. Raczej był to kij bambusowy lub jemu 
podobny, zdolny do zadania niezwykle bolesnych razów tak 
„ukoronowanej” głowie. Całego obrazu dopełnił jeszcze wojskowy 



płaszcz, który uformowano na kształt królewskiego stroju. 
Gdy Piłat zobaczył taki widok, słowa „Oto Człowiek” wydają się być 
przepełnione smutkiem i pewną nutą kpiny, bo to, co ledwo stało 
przed nim na dwóch nogach, człowieka nie przypominało. 
Rozszalały tłum przed lithostrotos żądał śmierci. Piłat ugiął się pod 
naporem ogółu. Gdyby Męka Chrystusa kończyła się tylko na tym, 
co ludzkie, byłaby największą przegraną wszechczasów. Ale 
posiada ona jeszcze wymiar boski. Co tak naprawdę wydarzyło się 
w pałacu namiestnika Judei? Chłosta Jezusa była wypełnieniem 
przepowiedni Starego Przymierza dotyczących cierpiącego 
Zbawiciela, jak napisał Izajasz: „Spadła nań chłosta zbawienna dla 
nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Jak wielu osłupiało na 
Jego widok, tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i Jego 
postać była niepodobna do ludzi” (Iz 52). Dzisiaj lud Europy też 
woła: nie chcemy Jezusa! Chcemy Barabasza! Zdejmij krzyż, 
ściągnij jarmułkę, zdejmij chustę, bo państwo jest świeckie! 
Wyrzuć Boga ze szkoły, z życia publicznego, zamknij go w swoim 
pokoju, żeby nie królował, bo od rządzenia jest lud – demos kratos! 
Lecz tego rozwrzeszczanego świata nie można się bać, bo 
przecież do niego jesteśmy posłani. I choć będą mówić, że Bóg już 
umarł, Ty w swoim sercu zawsze miej ten obraz umęczonego 
Zbawiciela, który oddał za Ciebie życie. Chyba jesteś Mu to winien. 
Ecce Homo – Oto Człowiek. Amen.                    /ks. Rafał Starzak/ 
 __________________________________________________  
 

Ogłoszenia duszpasterskie  
1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jak zwykle 

Parafialny Zespół Caritas zbiera do puszek ofiary na 

rzecz swoich podopiecznych. W przyszłą niedzielę 
Taca inwestycyjna przeznaczona będzie na spłatę 

zadłużenia związanego z remontem ogrodzenia 

cmentarnego. 

2. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 16.30 a o 
godz. 17.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku 

spowiedź od godz. 18.00 i Msza św. z nabożeństwem 

do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy z 
Komunią św. do chorych. W I Sobotę miesiąca o godz. 

7.10 zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o 

Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 
nabożeństwach. 

3. W czwartek, 3 marca 2016 roku, przypada 9. 

rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji 

Warszawskiej – Księdza Kardynała Kazimierza Nycza 

na stolicę metropolitalną w Warszawie. Księdza 
Kardynała polecamy modlitwie wiernych. 

4. W sobotę 13 marca o godz. 17.00 rozpoczynamy 

rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 16 
marca. Poprowadzi je ks. Mariusz z diec. 

drohiczyńskiej, wicedyrektor organizacji Kościół w 
Potrzebie. Szczegółowy program wywieszony jest w 

gablotach przed kościołem. Prosimy o takie 

zarezerwowanie czasu aby możliwy był  jak 
najliczniejszy w nich udziału. 

5. Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka, przed 

IV niedzielą Wielkiego Postu, czyli w tym roku od 
piątku, 4 marca do soboty, 5 marca będziemy 

przeżywali w Archidiecezji Warszawskiej 24 godziny 

dla Pana. Papież Franciszek rozpocznie tę modlitwę 

celebracją liturgii pokutnej w piątek, 4 marca br. o 
godz. 17.00 w  Bazylice św. Piotra w Rzymie. 

6. 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.   

7. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy 

mieszkańcom Helenowa i Dobiesza za złożone w tym 
tygodniu ofiary na ten cel. 

8. W środę 9 marca w salce katechetycznej odbędzie 

się spotkanie dla rodziców i dzieci 

pierwszokomunijnych, podczas którego zostanie 

pobrana miara do uszycia strojów. Na godz. 18:00 
zapraszamy chłopców, a na godz. 18:30 dziewczynki. 

Obecność obowiązkowa. 

9. Parafia nasza organizuje 2 kwietnia wyjazd do 

Teatru Roma na spektakl „ Góra Moria – Tajemnica 
milczenia” dla młodzieży. Ponieważ ilość miejsc jest 

ograniczona prosimy osoby zainteresowane o 

zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii. Koszt 
przejazdu autokarem wynosi 15,- zł.  

10. Istnieje możliwość wzięcia udziału w Misterium 

Pańskim wystawianym w czasie Wielkiego Postu. 

Osoby chętne, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 

lub kancelarii. Gdyby zebrała się grupa możemy 
zorganizować wspólny wyjazd. 

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Mateusz Marcin Makles, kawaler z Głoskowa 

i Katarzyna Borowska, panna z Czarnego Lasu 

w par. tutejszej. Zapowiedź druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

12. 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. 

13. 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 28 II – 06 III 2016  
 

Niedziela, 28.02. III Niedziela Wielkiego Postu 
8.30(Czachówek) + Katarzynę, Jana i Józefę Królaków   
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  
13.15 + Michaliny, Stanisława Marszałów, Zofii, Henryki, 
Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka, zm. z rodz. Marszałów 
i Matysiaków  
13.15 + Piotra Biczyka (ur.)  
Wtorek 01.03. 
17.00 + Teresy Bieńko w 30 dni po śmierci  
Środa 02.03. 
16.30 + Heleny, Stanisława Kutwów, zm. z rodz. Kutwów i 
Tywonków  
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Tadeusza w 1 rocz. śm. , Alicji Urbanowiczów  
Piątek 04.03. I Piątek miesiąca 
16.00 + Tadeusza Płaczka  
16.30 Droga Krzyżowa  
17.00  + Michaliny, Stanisława Marszałów, Zofii, Henryki, 
Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka, zm. z rodz. Marszałów 
i Matysiaków  
18.00(Czachówek) + Sławomira Lewandowskiego  
Sobota, 05.03. 
7.10 Godzinki  
7.30 Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi  – Int. wolna  
16.30 + Genowefy Heleny Gazda w 30 dni po śmierci  
17.00 + Artura, Jana Posiewków  
Niedziela, 06.03. IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” 
8.30(Czachówek) O Boże błogosławieństwo dla 
Stanisława  Warszawika  
8.30(Czachówek) + Zm. z rodz. Kłodzińskich  
10.00 + Heleny, Jana Makulskich, Marianny Zwolińskiej, 
Marianny Klimek 
Gorzkie Żale  
12.00 + Heleny (im.), Zenona Chajęckich, Andrzej Szymczaka, 
Heleny, Antoiniego, Romana Chajęckich  
12.00 + Albiny Stefanii Karaluch – int. KŻR z Sierzchowa  
13.15 + Heleny, Franciszki (im.), Krystyny, Józefa Głowackich, 
zm. z rodz. Głowackich, Jaroszów i Anuszewskich  
13.15 + Grażyny Gocel w 60 rocz.ur.  (im.)  

intencje spisano 22.02.16 
 
 

 

Tweet od Papieża 
 
Nie zapominajcie, że miłosierdzie Boga jest 
naszą tarczą i mocą przeciwko 
niesprawiedliwości, poniżeniu i uciemiężeniu. 

Franciszek 
 

 

 

 

Refleksja na  

III Niedzielę  

Wielkiego Postu 

„Bóg pielęgnuje i karmi ” 
 

Czy myślisz, że ofiary współczesnych 
wojen i kataklizmów byli większymi grzesznikami od Ciebie, 
skoro spotkało ich to nieszczęście? Wszyscy potrzebujemy 
nawrócenia. Kataklizmy i inne nieszczęśliwe wypadki nie są 
karą za grzechy, ale wezwaniem do nawrócenia dla tych, 
którym nic złego się nie przytrafiło. Kataklizmy, wojny i inne 
nieszczęśliwe wypadki przypominają nam o istnieniu piekła, 
które czeka na egoistów nie mających ochoty odmienić się 
na wzór Boga samego. Bóg nas ostrzega przed piekłem, ale 
jednocześnie pielęgnuje i karmi. Kto podda się tej pielęgnacji 
i posili należycie Bożą Miłością, ten wyda owoc wiecznego 
życia w Niebie.                                /Mieczysław Łusiak SJ/ 
                   

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Są słowa przerażające, dotyczące nas na tym 

świecie:…jeśli się nie nawrócicie,  

  wszyscy tak samo zginiecie».  

 To już nie przestrogi , ale Boskie 

wyroki,   

  są takie proste, a jaki ich sens głęboki . 

  Czy przejdziesz wobec nich jak wczoraj, 

obojętnie? 

  Czy zmienisz już dziś swoje życie, i to 

chętnie? 

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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