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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 
Procesja z palmami: Łk 19, 28-40 (Wjazd Jezusa do Jerozolimy) 

Pierwsze czytanie: Iz 50, 4-7 (Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami) 

Psalm responsoryjny: Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a) 

Drugie czytanie: Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie) 
Ewangelia: Łk 22, 14 – 23, 56 (Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa)  
 

Historia Niedzieli Palmowej 
 

Początków procesji z palmami należy szukać w 

Jerozolimie w IV w. Już wtedy wierni starali się odtwarzać 

jak najdokładniej wydarzenia z życia Chrystusa. W 

niedzielę po południu gromadzili się w kościele na Górze 

Oliwnej, a później udawali się wraz z biskupem na jej 

szczyt. Tam czytano Pismo Święte i śpiewano pieśni. Po 

odczytaniu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy 

schodzono z góry, idąc w procesji do miasta z gałązkami 

oliwnymi i palmowymi. Śpiewano hymny i antyfony, prowadząc biskupa, a nawet go 

wyprzedzając. W procesji brali udział zarówno dorośli jak i małe dzieci, które - trzymane przez 

rodziców na rękach - wymachiwały gałązkami. Procesja udawała się do Kościoła 

Zmartwychwstania (Anastasis), skąd po nieszporach lud rozchodził się do domów. Od VII do VIII 

w. ustalił się zwyczaj święcenia palm i odbywania procesji w Niedzielę Palmową nie tylko w 

Kościele Jerozolimskim, ale i w niektórych miastach na Wschodzie. Później, w wyniku 

ożywionego ruchu pątniczego, zwyczaj ten przeniósł się na Zachód, dotarł do Galii i do Rzymu 

(XI w.). Stało się tradycją, że procesja formowała się poza miastem; święcono i niesiono palmy 

(w krajach, gdzie nie rosły palmy, niesiono gałązki wierzby). Procesja docierała do głównego 

kościoła w mieście, gdzie odprawiano Mszę świętą. W procesyjnym orszaku niesiono - zależnie 

od miejscowego zwyczaju - Ewangeliarz, krzyż (Italia), Najświętszy Sakrament (Anglia) lub (jak 

w Bawarii, Austrii i Krakowie od X wieku) drewnianą figurkę Pana Jezusa siedzącego na 

osiołku. Obecnie w liturgii ten starodawny obrzęd został bardzo uproszczony. Sprowadza się on 

do uroczystej procesji z palmami, w której kapłan i wierni idą do ołtarza, gdzie zostanie 

odprawiona Msza święta. Podczas trwania procesji śpiewane są pieśni ku czci Chrystusa Króla. 
Procesja wyraża pamiątkę tryumfalnego wjazdu naszego Pana do świętego miasta, a zarazem 

obrazuje podążanie ludu Bożego ku Ofierze, która uobecnia się we Mszy świętej. Idąc w procesji, 

uświadamiamy sobie, że droga Pana, jak i nasza droga, prowadzi - przez krzyż - do zwycięstwa. 

Przez uczestnictwo w liturgii Niedzieli Palmowej okazujemy naszą gotowość do wzięcia udziału 

w tajemnicy Paschalnej i we wszystkich tajemnicach życia Chrystusa. Sami doświadczamy 

zarówno radosnych, jak i bolesnych chwil w naszym życiu. W naszej codzienności podążamy 

bowiem za Chrystusem zdążającym do Jerozolimy ziemskiej w nadziei, że wraz z Nim dojdziemy 

również do Jerozolimy niebieskiej. Czerwony kolor szat liturgicznych i palmy przyniesione przez 

wiernych wskazują na męczeńską śmierć Jezusa.                                    /ks. Stanisław Groń SJ/ 

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


   Jak żyć po śmierci Boga? – Świadectwo -  

     Kazanie na Wielki Piątek – Zakończenie cyklu 

W naszych czasach nie jest dobrze ukazywać swoją wiarę na 
zewnątrz. Zostaje ona spychana, wycinana z życia społecznego w 
imię źle rozumianej tolerancji, która działa tylko w jedną stronę. Do 
„dobrego tonu” należy krytykowanie i wyśmiewanie Kościoła w 
kręgu światłych, inteligentnych ludzi, którzy nie muszą już 
przejmować się archaicznymi ograniczeniami moralnymi. Szydzi 
się więc z wiary innych. Wyśmianie zawsze było najprostszą formą 
walki. Trzeba też z drugiej strony przyznać, że i nie wszyscy ludzie 
Kościoła postępują w sposób godny i odpowiedni do swego 
powołania. Taki jest ten nasz Kościół –złożony z grzeszników. Ale 
jest on święty! I trzeba go bronić! Nawet, jeśli wymaga to ofiary 
krzyża. Dlaczego mam bronić wiary? Sama się nie obroni? Jest 

taka rzecz, która zmienia całkowicie nasze spostrzeganie świata 

– to nasza wiara. Skąd się bierze? Z dwóch źródeł: jedno źródło 

to sam Bóg, który daje łaskę wiary. Drugie źródło, o którym 

pragnę więcej powiedzieć, to świadectwo wiernych. Aby 

uwierzyć, ktoś musi mi powiedzieć o Bogu. Poznaję prawdy 

objawione dzięki drugiemu człowiekowi. Dziś w opisie Męki 

Pańskiej według św. Jana spotykamy najważniejsze świadectwo 

w dziejach świata. Jan zapisał takie słowa po definitywnym 

stwierdzeniu śmierci Jezusa przez przebicie Jego serca: „A ten, 

który widział, dał świadectwo i prawdziwe jest świadectwo jego. 

I wie on, że prawdę mówi, byście i wy uwierzyli”. Bez 

świadków historia Jezusa z Nazaretu zostałaby pogrzebana pod 

gruzami przeszłości. Świadkowie ziemskiego życia Chrystusa 

opowiadali o tych niezwykłych chwilach. Dzięki wyznawcom 

Chrystusa Kościół trwać będzie aż do skończenia świata. Kiedy 

stajemy dziś na wzgórzu golgoty, koło nas pojawiają się trzy 

postacie świadków: najpierw św. Jana Apostoła, później 

Nikodema i Józefa z Arymatei. Wbrew pozorom wiara nie jest 

abstrakcją, lecz opiera się na doświadczeniu. Patrzymy na 

przepiękną liturgię Wielkiego Tygodnia, słuchamy słów 

płynących z ambony, czujemy zapach rzymskiego kadzidła – to 

wszystko działa na nasze zmysły. Dlatego stojący pod krzyżem 

Jan Apostoł jest nam tak bliski, bo swoimi oczyma widzi każdą 

kroplę krwi na ciele Zbawiciela. Widzi każdą nabrzmiałą żyłę i 

tętnicę, ręce i nogi przybite do krzyża, wieniec z ciernia, a 

wreszcie przebite serce. On to widział! Czuł zapach krwi, potu i 

ludzkiej śmierci! Każdy z nas chciałby chyba na własne oczy to 

zobaczyć i doświadczyć. Tym sposobem świadectwo Jana staje 

się elementem należącym do istoty naszej wiary. Co stało się w 

sercach „ukrytych” uczniów Jezusa po Jego śmierci? Józef z 

Arymatei i Nikodem, którzy wcześniej bali się sanhedrynu i 

tłumów, teraz publicznie proszą Piłata o wydanie ciała Jezusa. 

Ich troska o ciało to także wyznanie wiary w Jezusa. Z ukrytych 

uczniów zmieniają się w chrześcijan. Świadectwo osób 

widzących osobiście całe wydarzenie Męki Chrystusa jest dla 

nas bardzo ważne. Dzięki nim mamy pewność, że Ewangelie 

przekazują prawdziwą postać Jezusa. Świadectwo staje się 

wezwaniem do świadczenia życiem o własnej wierze. A że nie 

jest to rzeczą prostą wiedzą dobrze ci, którzy wyznawanie 

własnej wiary przypłacili ciężkim cierpieniem i więzieniem. W 

roku jubileuszowym rekolekcje wielkopostne dla Ojca Świętego 

Jana Pawła II i całego personelu watykańskiego, wygłosił 

Wietnamczyk François Xavier Nguyen van Thuan. Wyświęcony 

w 1953 roku, po studiach w Rzymie został powołany na biskupa 

pomocniczego, a potem arcybiskupa Sajgonu, niemal 

natychmiast aresztowany po upadku Wietnamu Południowego, 

spędził w wiezieniu 13 lat: najpierw w areszcie domowym, 

potem w ciężkiej izolacji, w tzw. obozie „reedukacyjnym”, by 

wreszcie, zwolniony, udać się na przymusową 

emigrację. Rekolekcje watykańskie wietnamskiego hierarchy 

nie miały w sobie nic z rozważań teoretyka. „Nie jestem 

przyzwyczajony do wygłaszania kazań wypełnionych wiedzą i 

teologią – modlił się kardynał usłyszawszy od Papieża, iż ma 

„złożyć swoje świadectwo”. – Jestem byłym więźniem”. I 

dodaje: „Azjaci nie rozumują za pomocą pojęć, ale opowiadają 

historię, przypowieść, a wnioski nasuwają się same”.  

Oto fragment jego wspomnień: „W obozie reedukacyjnym 

podzieleni byliśmy na pięćdziesięcioosobowe grupy; spaliśmy 

na jednym posłaniu, każdy miał prawo do pięćdziesięciu 

centymetrów przestrzeni. Zdołaliśmy tak się zorganizować, że 

wraz ze mną było pięciu katolików. O godzinie 21.30 trzeba 

było zgasić światło, wszyscy musieli iść spać. W tym momencie 

zginałem się na łóżku, aby z pamięci odprawić Mszę świętą i 

rozdawałem Komunię świętą wsuwając rękę pod moskitierę. 

Skonstruowaliśmy nawet woreczki z bibułki od papierosów, aby 

móc przechowywać w nich Najświętszy Sakrament i nieść go 

innym. Eucharystyczny Jezus był zawsze ze mną, w kieszeni 

koszuli. Co tydzień odbywała się sesja indoktrynacyjna, w której 

musiał uczestniczyć cały obóz. Przerwy wykorzystywałem na 

to, aby podać woreczki osobom z pozostałych grup więźniów: 

wszyscy wiedzieli, że Jezus był wśród nich. Nocą więźniowie 

na zmianę adorowali Najświętszy Sakrament”. „Nigdy nie 

zdołam wyrazić mojej wielkiej radości: codziennie, używając 

trzech kropel wina i kropli wody, ukrytej w dłoni, odprawiałem 

Mszę świętą. To był mój ołtarz, to była moja katedra”. Kiedy 

zostałem umieszczony w izolatce, powierzono mnie pięciu 

strażnikom: pracując na zmiany, dwóch z nich przebywało 

zawsze ze mną. Ich przełożeni powiedzieli im: Co dwa tygodnie 

będziemy zastępować was inną grupą, tak abyście nie zostali 

skażeni przez tego niebezpiecznego biskupa. Następnie 

zdecydowali: Nie będziemy was już zmieniać; w przeciwnym 

razie ten biskup skazi wszystkich naszych strażników. Bp Van 

Thuan uwierzył Ewangelii. Dzięki jego postawie, wielu ludzi 

uwierzyło w Chrystusa. Ty także wierzysz w fakty podane przez 

Ewangelistów. Pytanie, czy potrafisz świadczyć swoją postawą 

o skarbie wiary, jaki w sobie nosisz? Gdy dziś podejdziesz do 

krzyża ucałuj go z miłością i wiarą. Niech to będzie pocałunek 

Janowy, a nie judaszowy. I popatrz na to puste tabernakulum – 

tak wygląda serce, w którym nie ma wiary w Boga. Gdy na 

zachodzie Europy kościoły sprzedaje się, bo nie ma ich kto 

utrzymać, zanikają powołania, wyuzdanie staje się normą 

prawną, ty strzeż swojej wiary. Przygotuj się na dawanie 

świadectwa o Jezusie jak św. Jan, Nikodem czy biskup van 

Thuan. Aby nigdy twoje serce nie stało się pustym 

tabernakulum. Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę u ludzi, gdy 

przyjdzie po raz drugi? To zależy od Ciebie. /ks. Rafał Starzak/                                                                                                                

 
Święte Triduum Paschalne w Sobikowie: 

 
Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej 
godz. 18:00 
 
 
Wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej 
godz.18:00 
 
 
Wielka Sobota: Wigilia Paschalna  
godz.19:00 
 
 
Wielkanoc: Rezurekcja  
godz. 6:00 

 
 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm 

przed każdą Mszą św. Uroczysta procesja z palmami 
odbędzie się podczas Mszy Św. dla dzieci. o godz. 
13.15. Dzieci i wiernych prosimy by na początku 
Eucharystii zgromadzić się przy wejściu do Kościoła, 
ponieważ tam rozpoczniemy Mszę Św. i procesję na 
pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy. Po Mszy Świętej spotkanie dla Dzieci 
pierwszokomunijnych i ich rodziców. Obecność 
obowiązkowa. Nabożeństwo Gorzkich Żali 
odprawimy po Mszy św. o godz. 10.00. Za udział w 
nim można raz w tygodniu uzyskać Odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami.   

2. Jeszcze dziś 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. 

3. Dziękujemy Jadwidze i Zbyszkowi Jeziorskim z Czarnego 

Lasu za przekazany materiału na nowe obrusy do kościoła 
w Sobikowie i kaplicy w Czachówku. 

4. Przed kilkoma dniami zostało zatwierdzone w 

Toruniu KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA przy 
naszej parafii. Zapraszamy chętnych do zapisywania 
się w zakrystii u ks. Mariusza. 

5. W czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. 

Zapraszamy na wyjątkowe liturgie tych dni. W 
czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 
W piątek Liturgia Męki Pańskiej również o 18.00. 
Ofiary zbierane podczas Adoracji Krzyża 
przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie. W 
Wielką Sobotę Liturgię Paschalną rozpoczniemy o 
godz. 19.00. Prosimy aby na tę Liturgię zabrać ze 
sobą świece do odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych. Podczas nabożeństw Triduum 
Paschalnego  nie spowiadamy. W niedzielę 
Wielkanocną Rezurekcja o godz. 6.00, pozostałe 
Msze św. jak w każdą niedzielę. W poniedziałek 
Wielkanocny nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 
13.15. Taca zbierana tego dnia przeznaczona będzie 
na KUL. 

6. W sobotę święcenie pokarmów na stół wielkanocny. W 

kościele w godz. 7.30-8.30, 12.00-13.00, 15.30-16.00. W 
kaplicy w Czachówku 11.00. Na punkty na wsiach 
wyjedziemy ok. 9.00. Prosimy o sprawdzenie w zakrystii 
aktualności podanych punktów. 

7. Zachęcamy do Adoracji Pana Jezusa w Grobie. W Wielki 

Piątek i Wielką Sobotę adorują strażacy, wszystkie grupy 
parafialne i przedstawiciele wsi. Prosimy o wpisywanie się 
na listę wyłożoną w zakrystii.  

8. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od 

poniedziałku do środy po Mszy św. wieczornej. 

9. W Wielkim tygodniu odbędą się zbiórki 

Ministrantów w związku z Triduum Paschalnym: w 
Wielki Czwartek i w Wielki Piątek o godz. 16:30. 
Obecność obowiązkowa. Na zbiórki zapraszamy 
również Bielanki, które chcą włączyć się w Liturgiczną 
Służbę Ołtarza. 

10. W Wielką Sobotę nasi Ministranci będą 

rozprowadzać za dobrowolną ofiarą buteleczki z 
wodą święconą. Ofiary uzyskane z tego tytułu, 
również chcą przekazać na dofinansowanie letniego 
obozu w wakacje, na który wyjada w sierpniu. Bóg 
zapłać za wspieranie naszych Ministrantów, którzy 
służą nam przez cały 

11. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy 
mieszkańcom Czachówka, Czarnego Lasu, Dębówki, 
Grobic, Sierzchowa, Krzaków Czaplinkowskich, 
Parceli Sobikowskiej, Czaplinka cz. II, Cendrowic, 
Staniszewic i Kozłowa za złożone w tym tygodniu 
ofiary na ten cel. 

12. Do końca marca trwają zapisy na ŚDM w 

Krakowie, osoby które chcą wziąć udział w spotkaniu 
z Papieżem prosimy o kontakt z ks. Mariuszem. 

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Paweł Kamiński, kawaler z Buczynowa w par. 
tutejszej i Paulina Kluczyk, panna z Grobic w par. 
tutejszej. Zapowiedź druga.  
- Łukasz Gajda, kawaler z Suwałk i Ewa Marczak, 
panna z Grobic w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

14. Trwa 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. 

15. W dniach 30.04. – 2.05. 2016 r. planujemy 

zorganizowanie pielgrzymki do Karpacza, Wrocławia 
i Jeleniej Góry. Koszt 500 zł. Program pielgrzymki i 
zapisy wraz z zaliczką 200 zł u ks. Mariusza. 

16. W naszej parafii dnia 9 maja  odbędzie się 

Sakrament Bierzmowania. Osoby dorosłe, które 
chciałby przystąpić do tego Sakramentu, prosimy o 
zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

17. 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 20 III – 27 III 2016  
Niedziela, 20.03. Niedziela Palmowa 
8.30(Czachówek) + Anny, Władysława Dzwonkowskich  
10.00 + Zbigniewa Wlazła (im.) 
10.00 + Lucyny, Henryka Pawlickich 
Gorzkie Żale  
12.00 + Michała Olesińskiego w 4 rocz. śm. , Genowefy, Franciszka 
Trzochów 
12.00 + Stanisławy, Ryszarda i Tadeusza Piekarniaków, Zdzisława 
Chmielewskiego 
CHRZEST: Ignacy Borowski 
13.15 . + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana 
Należytego, Bronisławy Krawczyk 
13.15 + Krzysztofa Szokalskiego, Adeli, Władysława i Waldemara 
Balickich 
Msza Św. i spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców 
pierwszokomunijnych 

Poniedziałek 21.03. Wielki Poniedziałek 
17.00 + Krystyny Daleckiej w 1 rocz. śmierci 
Wtorek 22.03. Wielki Wtorek 
17.00 Intencja wolna 
Środa 23.03. Wielka Środa  
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
O nawrócenie dla Marka i dar wiary dla rodziny 
+ Danuty Augustyniak w 6 rocz. śmierci 
Czwartek 24.03. Wielki Czwartek 
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej  
Piątek 25.03. Wielki Piątek    
18.00 Liturgia Męki Pańskiej 
Sobota, 26.03. Wielka Sobota 
19.00 Wigilia Paschalna  
Niedziela, 27.03. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
6.00 Rezurekcja: Za parafian 
8.30(Czachówek) + Jana Książka  
10.00 + Józefa, Anieli Matyjów, Edwarda, Ireny Czubaszków, Hanny 
Sarnackiej 
10.00 + Zm. z rodz. Barczyk i Kusz 
12.00 + Marianny Gryczka w 11 rocz. śmierci 
CHRZEST: Maxymilian Sołowjow, Szymon Sobolewski 
13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny i Marka Dutkiewiczów i ich 
rodziny 
                                                             intencje spisano 18.03.16 

___________________________________________________ 

 
Pielgrzymka w Karkonosze 

Parafia Św. Stanisława BM w Sobikowie 
30.04. – 02.05. 2016 r. 

30.04.2016r. Sobota.  
5.30 Sobików Msza św. i wyjazd do Wrocławia,  
14.00 Zwiedzanie Panoramy Racławickiej,  
Rejs statkiem po Odrze (opcjonalnie w zależności od pogody),  
Zwiedzanie zabytków na Ostrowie Tumskim 
Uniwersytet Wrocławski Aula Leopoldina 
Bolków zamek,  
Przyjazd na nocleg do Karpacza.  
Obiadokolacja i nocleg w Domu Wczasowym „Mieszko” 
01.05.2016 r. Niedziela.  
7.00-7.30 Śniadanie w DW „Mieszko” 
Wjazd na Księżą Górę 
Zapora na Łomnicy, 

 

 

Refleksja na Niedzielę 

Palmową 

 

Niedziela Palmowa wprowadza 

nas w tajemnicę 

Wielkiego Tygodnia.  

Stoimy w tłumie, 

który zwraca się do 

Jezusa – od słów: „Hosanna”, po 

słowa: „Na krzyż z Nim!”. 

Prośmy dziś o łaskę, abyśmy 

w nadchodzącym czasie 

przeżyli z Jezusem szczery żal 

z powodu naszej nieprawości po 

to, by przeżyć prawdziwą radość 

z powodu nowego życia, które 

ofiaruje nam zmartwychwstały 

Pan.  

/o. Przemysław Ciesielski/ 

 

 

Tweet od Papieża 

 

Im 

większy 

jest 

grzech, 

tym większa 

musi być 

miłość, którą 

Kościół okazuje 

nawracającym 

się. 
   /Franciszek/ 

  
 

Bierutowice - zwiedzanie XII drewnianego kościoła ewangelicko-

augsburskiego Wang.  

Cieplice - dzwonnica i kościół św. Jana Chrzciciela i budynki 

poklasztorne cystersów.  

Wyjazd do Wojcieszyc. Msza św. w kościele św. Barbary  

i spotkanie z ks. Tomaszem rekolekcjonistą.  

Jelenia Góra - Ratusz, rynek, XVI w., Dwór Czarne,  

Przyjazd do DW „Mieszko”  Obiadokolacja i nocleg w Karpaczu  

(opcjonalnie w tym dniu po śniadaniu wyjazd do Spindlerowego 

Młyna w Czechach)  

02.05.2016 r. Poniedziałek.  

Śniadanie 7.30-8.00. Wyjazd do Sobikowa.  

Po drodze zwiedzanie  kolorowych jeziorek w  Rudawach 

Janowickich,  

Kamienna Góra rynek i kamieniczki,  

Antonin. Msza św. Zwiedzanie Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów 

w Antoninie. Kawa w pałacu. Obiad w Zajeździe „Górecznik” w 

Przygodzicach 

Przyjazd do Sobikowa ok. 21.00-22.00 

Koszt: 500 zł od osoby. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. Przy 

zapisach wpłacamy zaliczkę w kwocie 200 zł 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Wiele doniosłych wydarzeń niesie ta niedziela: 

Ostatnia Pascha i tchórzostwo Piotr  

trzy razy powiela, 

modlitwa w Ogrójcu, Judasz i Jezusa pojmanie, 

Piłat, Herod, Droga Krzyżowa i ukrzyżowanie, 

wyszydzanie na krzyżu i śmierć Bożego Syna 

i oczekiwanie na Zmartwychwstanie - 

naszą nadzieję jedyną. 

Kazimierz 
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