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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: Joz 5,9a.10-12 (Naród Wybrany obchodzi pierwszą Paschę) 
Psalm responsoryjny: Ps 34,2-3.4-5.6-7 

Drugie czytanie: 2 Kor 5,17-21 (Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie) 

Ewangelia: Łk 15,1-3.11-32 (Przypowieść o Synu Marnotrawnym)  

 
 

Rekolekcje Wielkopostne 
Parafia Św. Stanisława BM w Sobikowie 

12.03. -  16.03. 2016 r. 

  

 
  

Rekolekcjonista: ks. Mariusz 
Boguszewski 

wicedyrektor organizacji Kościół w 
Potrzebie. 

 
Sobota 12.03.2016 r. 
godz. 17:00 - Msza Święta na rozpoczęcie 
Rekolekcji. 
Niedziela 13.03.2016 r. 
godz. 8:30 - Msza Święta z nauką  
ogólną w Czachówku. 
godz.10:00 - Msza Święta z nauką ogólną. 
godz. 12.00 - Msza Święta z nauką ogólną. 
godz. 13:15 - Msza Święta z nauką dla dzieci. 
godz.18:00 - Msza Święta z nauką dla 
młodzieży. 
Poniedziałek 14.03.2016 r. 
godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
w SP w Czaplinku.  
godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
w kaplicy w Czachówku. 
godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
w Dobieszu. 
godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży 

w Gimnazjum w Cendrowicach. 
 

 
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną. 
godz. 19:30 - Msza Święta z nauką ogólną  
w Czachówku. 
Wtorek 15.03.2016 r. 
godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
w SP w Czaplinku.  
godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
w kaplicy w Czachówku. 
godz. 10:00 - Msza Święta z nauką ogólną  
w Sobikowie. 
godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
w Dobieszu. 
godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
w Gimnazjum w Cendrowicach. 
godz. 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną. 
godz. 19:30 - Msza Święta z nauką ogólną  
w Czachówku. 
Środa 16.03.2016 r. 
godz. 8.30 – Msza Święta dla Gimnazjum. 
godz. 10.00 – Msza Święta z nauką ogólną. 
godz. 11.30 – Msza Święta z nauką dla Dzieci 
ze Szkół Podstawowych. 
godz. 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną. 
godz. 19.30 - Msza Święta na zakończenie 
Rekolekcji w Czachówku. 

 
UWAGA!!! 

 
Wtorek – Dzień Chorych. 
Środa jest dniem spowiedzi 
rekolekcyjnej. 
Zapraszamy od godz. 8.00 do godz. 

12.00 i od godz. 17.00. 
 

Ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński 
Proboszcz 

 

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


Jak żyć po śmierci Boga? - Jedność na 

przekór grzechom - Czwarte kazanie pasyjne 

 Wyrok zapadł. Piłat umywa ręce, a On 
patrzy zakrwawionymi oczami na tłum, 
który wyprosił ułaskawienie dla mordercy. 
Od tej pory nie ma już odwrotu. Stanęła mu 
przed oczami scena z wieczernika i Jego 
modlitwa – Ojcze, spraw, aby byli jedno. 
Bracia i siostry! W naszym kroczeniu 
drogami Chrystusowej Męki wpatrujemy 
się w tajemnicę Boga, który w naszym 

rozbieganym świecie jest spychany na margines. Odpowiadamy 
sobie na pytanie: „jak żyć po śmierci Boga?”, zabijanego tak 
często w ludzkich umysłach przez wygodne, bezmyślne życie, 
Boga zabijanego w sercach przez chęć kariery za wszelką cenę  
i konsumpcjonizmu, który zmienia nas w pochłaniaczy towarów. 
Wchodzimy bracia i siostry w tajemnicę człowieka, będącego  
w stanie wznieść się na wyżyny heroizmu, ale też posiadającego 
okrutną twarz oprawcy. Dziś Jezus stawia nam kolejne wyzwanie. 
Zastanawialiśmy się już nad naszą wiarą, nad istnieniem 
niezmiennej prawdy, ostatnio nad relacją wiary i polityki – Bożym 
Królowaniem. Dziś Jezus stawia nam swoimi słowami nowy temat: 
temat jedności. Jedności, która jest odwiecznym pragnieniem 
człowieka. We współczesnym świecie zauważamy dwie 
tendencje: tendencję scalania, jednoczenia, oraz przeciwną jej 
tendencję separacji. W ekonomii firmy łączą się, by zmniejszyć 
koszty produkcji i mieć większe zaplecze kapitałowe. Państwa 
różnych regionów podpisują porozumienia, układy, które tworzą  
z nich potężne Unie, zwiększając ich polityczną i gospodarczą 
rolę. Dodatkowo taką falę dążenia zauważyć można  
w chrześcijaństwie, gdzie rozpoczął się wzmożony ruch 
ekumeniczny, mający na celu zjednoczenie chrześcijan. Gdy 
jednak spojrzymy głębiej, to zauważymy, że tak naprawdę to 
każdy ciągnie w swoją stronę. Nikt ze swojego nie chce popuścić. 
Dlaczego? Bo zjednoczenie budowane na odrzuceniu Boga, 
budowane na przekór Bogu lub poza nim, nie ma przyszłości. Jak 
zatem budować jedność w swojej rodzinie, w swoim sąsiedztwie, 
państwie, Kościele, chrześcijaństwie, świecie?  Przenieśmy się 
myślami i zmysłem wiary do tych scen, które rozgrywały się na 
kalwaryjskim wzgórzu 2022 lata temu. Droga Jezusa na Golgotę 
jest bowiem drogą łączenia w jedno tego co słabe, z tym, co 
mocne. Jest drogą jedności, która swój koniec znajdzie na 
szczycie tego wzgórza Moria Nowego Testamentu. Stajemy przy 
drodze, którą żołnierze prowadzą zmaltretowanego Jezusa. 
Ewangelia lakonicznie stwierdza, że Jezus dźwigając krzyż 
wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku 
nazywa się Golgota (J 19, 17). Co kryje się za kreśleniem drogi 
krzyżowej? Pan Jezus nie niósł całego Krzyża, lecz tylko jedną 
belkę poprzeczną, zwaną patibulum. Oto jej wymiary: długość – 
200 cm, wysokość 30 cm, szerokość 20 cm. Według obliczeń 
dendrologów, w tym także i polskich, biorąc pod uwagę, że jako 
materiału użyto sosny czarnej (pinus nigra), ciężar belki mógł 
wynosić od 55 do 60 kg. Dla każdorazowej egzekucji taka 
poprzeczka (patibulum) oraz wkopany na szczycie góry pal (stipes 
crucis) były z reguły nowe. Wprawdzie nie wszyscy egzegeci są 
zgodni, lecz zważywszy na ówczesny zwyczaj u Rzymian, 
uprzednie biczowanie, sam ciężar belki i spiekotę dnia, trzeba 
przyjąć iż Jezus niósł tylko patibulum, a nie cały krzyż. Rzymski 
prawnik Firmicus Maternus podaje: patibulo suffixus, crudeliter In 
crucem erigitur – przybity (na ziemi) do belki (poprzeczki), okrutnie 
na szczyt (pala) został podniesiony. Długość drogi krzyżowej 

wynosząca od twierdzy Antonia na szczyt Golgoty około 670 m, jej 
ciągłe wznoszenie się ku górze i ostro kamieniste podłoże 
nawierzchni drogi, połączone z ogromnym ubytkiem sił Jezusa 
wskazują, że niósł on tylko belkę. Nie brak wszakże głosów, że 
Jezus został poprowadzony inną drogą – dłuższą, mniej stromą, 
wynoszącą około kilometra, na której był w stanie udźwignąć cały 
krzyż. Obrażenia, jakie doznał Jezus w czasie drogi krzyżowej to 
przede wszystkim: rany prawego ramienia, pleców i kolan. 
Przerażająca w swej formie kara biczowania zamieniła całe ciało 
zbawiciela w jedną ranę. Do najbardziej bolesnych należała 
wszakże okolica prawego ramienia. Tu zostały doszczętnie 
zniszczone: skóra, cienka tkanka podskórna, wszystkie mięśnie i 
powięzi. W ten okrutny sposób został odsłonięty potężny splot 
nerwowy, zwany barkowym. Już samo tylko odsłonięcie tego 
splotu było katuszą trudną do zniesienia, nie wspominając o 
ocieraniu się poprzeczki krawędzią o to strasznie bolesne miejsce. 
Poprzeczka leżała na plecach Pana Jezusa ukosem: na górze 
prawej łopatki, zbiegając do dolnej części lewej łopatki. Wraz z 
Chrystusem byli prowadzeni na wzgórze dwaj skazańcy: młodzi 
mężczyźni. Wszyscy trzej byli połączeni sznurem, przywiązanych 
do lewej kostki. Złoczyńcy odbierali karę rzymskiego bicza 
podczas wędrówki na górę. Za każdym razem, gdy chcąc uniknąć 
bicza usuwali się w bok, pociągając za sobą przywiązaną nogę 
Jezusa. W takiej sytuacji idący na końcu Jezus tracił równowagę i 
upadał na kolana i na twarz, bo ręce miał przywiązane do belki. 
Najbardziej ucierpiało przy upadkach lewe kolano. Szacunkowa 
liczba upadków waha się między 13 a 18. Przy końcu drogi 
krzyżowej stan lewego stawu kolanowego przedstawiał żałosny 
widok. Jezus z trudem szedł. Gdyby nie pomoc Szymona 
Cyrenejczyka, który wziął na siebie patibulum, wejście na Golgotę 
okazałoby się niewykonalne. Skazańca, który nie był w stanie iść, 
Kilkanaście metrów dzielących od szczytu oprawcy wlekli za ręce 
i włosy. Tak Jezus znalazł się na miejscu czaszki. Tutaj dokonała 
się ostatnia scena dzisiejszego misterium – odarcie z szat. 
Rzeczywiście było to zszarpywanie szaty Jezusa, która prychnęła 
do ciała, tworząc jeden wielki skrzep krwi. Wszystkie rany, 
najwięcej te w miejscach, gdzie przylegała belka, zostały na nowo 
otwarte. Szata Jezusa, tunika, była czymś w rodzaju koszuli. Była 
tkana jako całość. O nią żołnierze rzucali losy. Przetrwała ona do 
dziś i jest przechowywana w Argenteuil pod Paryżem. Oto jej 
wymiary: długość 120 cm, obwód w piersiach – 130 cm. 
Oczywiście nie jest cała, w ciągu wieków bowiem odcięto spore 
fragmenty. W 1893 roku uczeni stwierdzili duże podobieństwo tej 
tuniki do tkanin koptyjskich z II i III w. po Chr. Podobne tkaniny z I 
i II wieku znaleziono w grobach w Antinoe w Egipcie. Tunika ta jest 
utkana z wełny i zabarwiona na kolor ciemnofioletowy specjalnym 
wyciągiem z korzeni robią, zwanym purpurą egipską. Oto jej krótka 
historia. Grzegorz z Tours (VI w.) napisał, że znajdowała się ona 
w mieście Galatea, odległym 150 mil od Konstantynopola. Według 
kroniki Fredegara, miała być przeniesiona z miasta Zafad (być 
może Jaffy) do Jerozolimy w trzydziestym roku panowania 
Guntrama w Burgundii (ok. 690). Później cesarzowa Irena (VIII w.) 
posłała Karolowi Wielkiemu cenne dary, wśród nich także ową 
cenną tunikę. Karol przekazał ją benedyktynkom w Argenteuil, 
gdzie w zakonie żyły jego siostra Gazela i córka Teoderada. 
Uroczyste przeniesienie odbyło się 13 sierpnia 780 roku. W końcu 
XIX w. chemicy Lafonte i Roussel znaleźli na niej ślady krwi, 
kryształków heminy i żelaza. Dnia 18 maja 1934 roku inżynier 
Cordonnier wykonał fotografie tylnej powierzchni tuniki w 
promieniach podczerwonych, ultrafioletowych i różnych odcinkach 
widma. Wykazały one tak liczne plamy krwi, że prawie cała tunika 
jest nimi pokryta. Są one zupełnie niedostrzegalne gołym okiem 



na ciemnym fiolecie tkaniny. Tunika znajduje się do dziś w 
Argenteuil i traktowana jest jako relikwia. 
Męka Jezusa uczy nas, że miłość jest silniejsza niż grzech. W 
scenie krzyżowania ujawniają się trzy tajemnice: tajemnica 
grzechu, tajemnica cierpienia i tajemnica świętości. Tajemnica 
grzechu – misterium iniquitatis – to źródło podziału w świecie. 
Rzymianie mawiali: dziel i rządź. To właśnie czyni grzech i szatan: 
dzieli nas, odrywa wzajemnie od siebie, by nami rządzić, podobnie 
jak żołnierze pod krzyżem, którzy podarli Jezusowe szaty. Przez 
Mękę Chrystusa nastąpiło oczyszczenie natury ludzkiej. Od tego 
momentu cierpienie nabrało sensu. Jednak misterium pietatis 
dokonane na krzyżu przez Chrystusa nie było bezowocne. Już w 
momencie przebicia Jego boku i wypłynięcia wody i krwi narodził 
się Jeden Chrystusowy Kościół, który został umocniony Duchem 
Świętym w Wieczerniku Pięćdziesiątnicy. Kościół, który nosi w 
sobie tajemnicę uświęcenia – misterium sanctitatis i jest dla świata 
sakramentem samego Boga. Kościół jest narzędziem Boga, przez 
które wprowadza we wszechświecie świętość, swój Boski 
pierwiastek.  Męka Pana naszego, Jezusa Chrystusa trwa nadal. 
Wisi On rozciągnięty na krzyżu świata, poorany bruzdami naszych 
grzechów, przebity naszą zbrodnią, ukoronowany naszym 
kłamstwem. Jednak miłość jest silniejsza niż zło. Miłość Boga do 
Ciebie. Pamiętaj o tym.                                      /ks. Rafał Starzak/ 
 __________________________________________________  
 

Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00 
adoracja Najśw. Sakramentu a po Mszy św. o 12.00 
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 
różańcowych. Taca inwestycyjna w pierwszą niedzielę 
miesiąca przeznaczona jest na spłatę zadłużenia 
związanego z remontem ogrodzenia cmentarnego. 
2. W tym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne w 
grupach dla kandydatów do bierzmowania: w piątek 
11.03. 2016 r. gr. p. Mileny Zielińskiej i p. Renaty 
Woźniak o godz. 17.00 Rok I , o godz. 18.00 Rok II; w 
sobotę 12.03. 2016 r. w Czachówku  o godz. 18:00 gr. 
Jadwigi Otulak i p. Artura Książka. W przyszła niedzielę 
13.03. 2016 r. o godz.18:00 Msza Św. i spotkanie dla 
Kandydatów do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa. 
3. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o 
przekazywanie trwałych produktów spożywczych do 
paczek wielkanocnych dla swoich podopiecznych. Dary 
możemy składać do kosza wystawionego przy bocznym 
ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz w sklepach 
spożywczych w Czachówku i Gabryelinie. Wszystkim 
ofiarodawcom w imieniu Caritas i podopiecznych 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 
4. Przez kolejne niedziele nasi Ministranci  będą 
rozprowadzać palmy wielkanocne. Całkowity dochód ze 
sprzedaży Ministranci chcą przeznaczyć na 
dofinansowanie  letniego obozu, na który wyjadą  w 
wakacje. Zachęcamy do wsparcia naszych Ministrantów. 
5. 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. Nauki 

rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich Mszach św. 
niedzielnych oraz o godz. 10.00 i 18.00 w kościele oraz 
o godz. 19.30 w Czachówku. We wtorek dzień chorych. 
Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby aby 
odwiedzić ich z komunią św. do zakrystii lub kancelarii. 
W środę dzień spowiedzi. Szczegółowy program 
wywieszony jest w gablotach przed kościołem i 
umieszczony jest na stronie internetowej. Prosimy o 
takie zarezerwowanie czasu aby możliwy był  jak 
najliczniejszy w nich udziału. 
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 Ludwikowa, Nowych Grobic, Czaplina, 
Wincentowa i Ławek 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. W przyszłą niedzielę 13 marca społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku 
tradycyjnie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny przy 
Kościele w Sobikowie. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony będzie na organi9zację Dnia Dziecka, dla 
uczniów szkoły. 
10. Parafia nasza organizuje 2 kwietnia wyjazd do Teatru 
Roma na spektakl „ Góra Moria – Tajemnica milczenia”. 
Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. Koszt przejazdu 
autokarem wynosi 15,- zł.  
11. Jeden z nauczycieli Gimnazjum w Cendrowicach 
organizuje 30 kwietnia  wyjazd do Teatru w Radomiu na 
przedstawienie „Dajcie mi Tenora”. Koszt 60 zł. Osoby 
zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ks. Mariusza 
12. 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. 
13. 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. 
14. 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 06 III – 13 III 2016  
 

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, Antoniego, 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.) 
Wtorek 08.03. 
17.00 + Jacka Fiejki w 1 rocz. śmierci  
Środa 09.03.  
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian  
Piątek 11.03.  
16.00 + Teresy Kucińskiej w 30 dni po śmierci  
16.30 Droga Krzyżowa  
17.00  + Antoniego Tywonka w 22 rocz. śm. , zm. z rodz. 
Tywonków i Michalskich 
18.00(Czachówek) Dziękczynna za udaną operacje Mariusza 
Sobota, 12.03. Rekolekcje Wielkopostne 
15.30 + Jana Borowskiego w 30 dni po śmierci  
16.00 + Albiny Stefanii Karaluch w 30 dni po śmierci  
16.30 + Stanisławy, Franciszka Królaków  
17.00 Msza Święta na rozpoczęcie Rekolekcji 
+ Heleny, Antoniego, Romana, Zenona Chajęckich, Mariany, 
Stefana Królaków 
18.00 + Krystyny (im.), Stanisława Rosłonów  
Niedziela, 13.03. V Niedziela Wielkiego Postu, Rekolekcje 
8.30(Czachówek) + Eugeniusza Pietranika 
8.30(Czachówek) + Ewy Jasik  
10.00 + Józefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, dziadków 
Łuczaków 
10.00 + Henryka w 13 rocz. śm. , Leokadii, Zdzisława, Cecylii, 
Józefa Chmielewskich 
Gorzkie Żale  
12.00 + Franciszka w 33 rocz. śm. , zm. z rodz. Kucińskich, 
Borowskich, Kazimiery, Józefa, Mirosława Gutt, Józefę, Henryka 
Rudzkich  
12.00 + Szczepana, Cecylii, Antoniego, Tadeusza, Henryka 
Miszkowskich, Krystyny, Stanisława Świątkiewiczów, dziadków 
Miszkowskich 
CHRZEST: Nikola Nowak  
13.15 + Feliksa Wrotka w 2 rocz. śm. 
13.15 + Krystyny (im.), Marcjanny, Wacława Lewandowskich 
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów  
+ Stanisława Lipki  

intencje spisano 29.03.16 

 

Intencja Kół Różańcowych  
na Miesiąc Marzec: 

O dar Życia wiecznego dla Żołnierzy 
Wyklętych 

 
 

 

 

Refleksja na  

IV Niedzielę  

Wielkiego Postu 

„Miłosierny Ojciec ” 
 

  Miłosierny Ojciec naprawdę „wrzuca 

w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy”. Gdy wraca 

syn marnotrawny, nie rozlicza go, nie pyta: „Gdzieś był?”, 

„Wróciłeś na dobre czy tylko na chwilę?”. I chociaż grzech 

zniszczył w synu podobieństwo do Ojca, to On ciągle 

dostrzega w nim swój własny obraz. Dlatego każe przynieść 

dla niego suknię, pierścień i sandały, poleca przygotować 

ucztę. W ten sposób przywraca mu utraconą synowską 

godność, odnawia w nim swój obraz – obraz miłości 

i przebaczenia.                                 /Przemysław Ciesielski OP/ 

        

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Nie wątp! Wielu grzeszników skruszonych  

jest w niebie, 

tylko powiedz: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie,  

już nie jestem godzien nazywać się  

twoim synem”. 
Twoja skrucha i Miłosierdzie Boże, to jedyne, 

co może wyrwać człowieka z grzechu niewoli. 

Odwagi! Konfesjonał czeka. Idź, to nie boli. 
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   
   
 

Tweet od Papieża 
 
Łzy mogą stworzyć wyłom, który 
pozwoli nam otworzyć się na 
nawrócenie. 

 
Franciszek 
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