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Niedziela Chrztu Pańskiego        
  

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
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 
 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Iz 42, 1-4. 6-7  (Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie) 

Psalm responsoryjny: Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 

Drugie czytanie: Dz 10, 34-38 (Jezus został namaszczony Duchem Świętym) 

Ewangelia: Mt 3, 13-17  (Chrzest Jezusa)  

40. Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei 

40-ste organizowane przez Wspólnotę z Taizé 
Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się pod 
koniec roku 2017 i początku 2018 w Bazylei – ogłosił 
wieczorem 30 grudnia w Rydze brat Alois. 
Przełożony tej ekumenicznej wspólnoty zakonnej 
zaznaczył, że po Hiszpanii (Walencja) i Łotwie 
bracia chcieli wrócić do centrum Europy. Brat Alois 

przypomniał, że przed dziesięciu laty młodych Europejczyków gościła Genewa, a 
uczestników kolejnego etapu „pielgrzymki zaufania” w szwajcarskim mieście leżącym u 
zbiegu granic Francji i Niemiec będą gościli także mieszkańcy tych krajów. Jak zaznaczył 
biskup pomocniczy diecezji Lozanny, Genewy i Fryburga - Alain de Raemy wydarzenie to 
zmobilizuje wszystkie szwajcarskie wspólnoty chrześcijańskie. Bazylea uważana jest także 
za jeden z ważnych ośrodków Reformacji, której 500-lecie będzie obchodzone w roku 2017. 
Brat Alois przypomniał natomiast, że założyciel Wspólnoty z Taizé był z pochodzenia 
Szwajcarem i braci łączy z tym krajem wiele więzi. Radość z decyzji o wyborze Bazylei 
wyraził tamtejszy biskup katolicki, Felix Gmür oraz zwierzchnicy innych wspólnot 
chrześcijańskich                      ./Katolicka Agencja Informatyczna/ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rok 2016 w parafii Św. Stanisława BM w Sobikowie  
                                     – Statystyka 

Chrzty 74 

Śluby 11 

Pogrzeby 45 

Dominicantes 775 osób (19,37 %) 

Comunicantes 301 osób (7,52%) 

/ks. Proboszcz/ 

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


List Apostolski „Misericordia et Misera”! cz.IV 

W Sakramencie Przebaczenia Bóg ukazuje drogę nawrócenia do 
Niego i zachęca do ponownego 
doświadczenia Jego bliskości. Jest 
to przebaczenie, które można 
zyskać przede wszystkim 
zaczynając żyć miłością. 
Przypomina o tym także apostoł 
Piotr, gdy pisze, że „miłość zakrywa 

wiele grzechów” (1 P 4,8). Tylko Bóg przebacza grzechy, ale 
żąda również od nas, byśmy byli gotowi do przebaczenia ich 
innym, tak jak On przebacza je nam: „Przebacz nam nasze winy, 
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12). 
Jakie to smutne, gdy pozostajemy zamknięci w sobie i nie 
jesteśmy zdolni do wybaczenia! Przeważa uraza, złość, zemsta, 
czyniąc życie nieszczęśliwym i niwecząc radosne 
zaangażowanie na rzecz miłosierdzia. 9. Doświadczeniem łaski, 
jakie przeżył Kościół z taką skutecznością w Roku 
Jubileuszowym, była z pewnością posługa misjonarzy 
miłosierdzia. Ich praca duszpasterska miała na celu jasne 
ukazanie, że Bóg nie stawia żadnej granicy tym, którzy szukają 
Go ze skruszonym sercem, bo wychodzi wszystkim na spotkanie 
jako Ojciec. Otrzymałem wiele świadectw radości z powodu 
ponownego spotkania z Panem w sakramencie spowiedzi. Nie 
traćmy szansy przeżywania wiary także jako doświadczenia 
pojednania. „Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20), to zachęta, 
jaką także dziś Apostoł kieruje do każdego wierzącego, aby 
odkrył potęgę miłości, która czyni „nowym stworzeniem” (2 Kor 
5,17). Wyrażam moją wdzięczność każdemu misjonarzowi 
miłosierdzia za tę cenną posługę ofiarowaną po to, aby uczynić 
skuteczną łaskę przebaczenia. Jednakże ta nadzwyczajna 
posługa nie kończy się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych. 
Pragnę bowiem, aby jeszcze trwała, aż do odwołania, jako 
konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadal w różnych częściach 
świata jest żywa i skuteczna. Opiekę nad misjonarzami 
miłosierdzia w tym okresie sprawować będzie Papieska Rada ds. 
Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako znak bezpośredniego 
wyrazu mojej troski i bliskości oraz znalezienie najbardziej 
odpowiednich form wypełniania tej cennej posługi. 10. Ponawiam 
zachętę do kapłanów, aby z wielką starannością przygotowywali 
się do posługi spowiedzi, która jest prawdziwą misją kapłańską. 
Szczerze wam dziękuję za waszą służbę i proszę, byście byli 
otwartymi na wszystkich; świadkami ojcowskiej czułości, mimo 
powagi grzechu; gorliwymi w pomaganiu w refleksji nad 
popełnionym złem; jasnymi w przedstawianiu zasad moralnych; 
gotowymi do towarzyszenia wiernym w procesie pokutnym, 
cierpliwie dotrzymując im kroku; dalekowzrocznymi w 
rozeznawaniu każdego poszczególnego przypadku; szczodrymi 
w udzielaniu Bożego przebaczenia. Podobnie jak Jezus w obliczu 
kobiety cudzołożnej postanowił milczeć, aby ocalić ją od kary 
śmierci, tak i kapłan w konfesjonale niech będzie wielkoduszny 
sercem, wiedząc, że każdy penitent przypomina mu o jego 
osobistej kondycji: grzesznika, ale szafarza miłosierdzia. 11. 
Chciałbym, abyśmy wszyscy rozważyli słowa Apostoła, napisane 
pod koniec jego życia, kiedy wyznawał Tymoteuszowi, że jest 
pierwszym z grzeszników, dostąpił jednak miłosierdzia (por. 1 Tm 
1,16). Jego słowa mają nieodpartą siłę, prowokującą także i nas 
do zastanowienia się nad naszym życiem i dostrzegania działania 
miłosierdzia Bożego w zmienianiu, nawracaniu i przekształcaniu 
naszego serca: „Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł 
mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za 
godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś 

bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak 
miłosierdzia” (1 Tm 1,12-13). Przywołujmy zatem z nieustannie 
nową pasją duszpasterską słowa Apostoła: „Bóg pojednał nas z 
sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5,18). 
My sami jako pierwsi otrzymaliśmy przebaczenie z myślą o tej 
posłudze; staliśmy się osobiście świadkami powszechności 
przebaczenia. Nie ma takiego prawa czy przykazania, które 
mogłoby przeszkodzić Bogu we wzięciu ponownie w ramiona 
syna, który powraca do Niego, uznając swój błąd, ale i 
postanawiając, że zaczyna od nowa. Zatrzymanie się jedynie na 
prawie byłoby równoznaczne ze zniweczeniem wiary i Bożego 
miłosierdzia. Prawo, którego celem jest miłość (por. 1 Tm 1,5), 
ma wartość propedeutyczną (por. Gal 3,24). Jednakże 
chrześcijanin jest powołany do życia nowością Ewangelii, 
prawem „Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie” (Rz 8,2). 
W najbardziej nawet skomplikowanych przypadkach, gdy mamy 
pokusę, by dać pierwszeństwo sprawiedliwości, wywodzącej się 
jedynie z norm, trzeba wierzyć w moc, która wypływa z łaski 
Bożej. My spowiednicy mamy doświadczenie wielu nawróceń, 
które dokonują się na naszych oczach. Odczuwajmy zatem 
odpowiedzialność za gesty i słowa, które mogą dotrzeć do głębi 
serca penitenta, aby odkrył bliskość i czułość przebaczającego 
Ojca. Nie niweczmy tych chwil zachowaniami, które mogłyby być 
sprzeczne z doświadczeniem upragnionego miłosierdzia. 
Pomagajmy raczej w rozjaśnieniu przestrzeni osobistego 
sumienia nieskończoną miłością Boga (1 J 3,20). Sakrament 
Pojednania musi ponownie odnaleźć swoje centralne miejsce w 
życiu chrześcijańskim. Dlatego potrzebni są kapłani, którzy 
poświęcają swoje życie „posłudze jednania” (2 Kor 5,18), tak aby 
wszyscy mieli możliwość doświadczenia wyzwalającej mocy 
przebaczenia, jako że nikomu szczerze skruszonemu nie 
zabrania się dostępu do miłości Ojca, który czeka jego powrotu. 
Sprzyjającą okazją może być przeprowadzanie inicjatywy „24 
godziny dla Pana” przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu, która 
jest już dobrze przyjmowana w diecezjach i jest przekonującym 
zaproszeniem duszpasterskim do głębokiego przeżycia 
sakramentu spowiedzi. 12. Z powodu tego wymagania, aby 
żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a 
Bożym przebaczeniem, udzielam od tej pory wszystkim 
kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które 
popełniły grzech aborcji. To, czego udzieliłem w sposób 
ograniczony na okres jubileuszu (por. List, na mocy którego 
udziela się odpustu z okazji Jubileuszu Miłosierdzia, 1 września 
2015) zostaje obecnie przedłużone w czasie, niezależnie od 
jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń. Chciałbym podkreślić z 
całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie 
kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę 
stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby 
objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce 
skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. Niech więc 
każdy kapłan stanie się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, 
towarzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania. 
W Roku Jubileuszu zgodziłem się, aby wierni z różnych powodów 
uczęszczający do kościołów, w których odprawiają kapłani 
Bractwa Świętego Piusa X, mogli ważnie i zgodnie z prawem 
otrzymać sakramentalne odpuszczenie grzechów (por. tamże). 
Dla duszpasterskiego dobra tych wiernych i ufając w dobrą wolę 
ich kapłanów, aby można było odzyskać, z Bożą pomocą, pełną 
jedność w Kościele katolickim, mocą mojej własnej decyzji 
postanawiam przedłużyć tę możliwość poza okres jubileuszowy, 
aż do wydania nowych postanowień w tej sprawie, aby nikomu 
nigdy nie zabrakło sakramentalnego znaku pojednania poprzez 
przebaczenie Kościoła.                                               /Francszek/



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. 

Kończy się liturgiczny obchód Bożego 

Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły 

w ciągu roku. O godz. 10.00 odprawimy 

uroczystą Mszę św. z poświęceniem 

nowego Krzyża Ołtarzowego i 

Chrzcielnicy. Liturgii przewodniczyć 

będzie J.E. Ks. Bp Michał Janocha. 

Serdecznie dziękujemy Ks. Dariuszowi 

Gugale za ufundowanie chrzcielnicy, 

wotum na 1050 rocz. Chrztu Polski i wielu 

darczyńcom za ofiary na krzyż. W ich 

intencji Ks. Biskup odprawi Mszę św.  

2. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania: w piątek 13.01. 2017 r.  gr. 

p. Krystyny Borowskiej o godz. 17.00 Rok 

I , o godz. 18.00 Rok II, w sobotę 14.01. 

2017 r.  gr. p. Elżbiety Talarek i p. 

Bogumiły Dusza o godz. 17.00 Rok I , o 

godz. 18.00 Rok II. 

3. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                                                                                                      

- w poniedziałek  9.01 – Dobiesz, ul. 

Wolska, Sierzchów, ul. Brzozowa, 

Ogrodowa, Mazowiecka do Ogrodowej, od 

godz. 14.00, 

- we wtorek 10.1. – Sierzchów ul. 

Starowiejska od godz. 9.30 , Ługówka, 

Sierzchów ul. Podleśna od 16.00                                                                                                                     

–  w środę 11.1. – Helenów od godz. 9.30, 

Kozłów od godz. 15.00                                                                                                     

- w czwartek 12.01. – Grobice Nowe, 

Zalesie od godz. 9.30                                                                                                

- w piątek 13.01. – Sierzchów, ul. 

Mazowiecka od Ogrodowej od godz. 9.30, 

ul. Słoneczna, Sosnowa, Pogodna, Poranna 

od 15.00 

- w sobotę 14.01. -  Cendrowice, ul. Długa, 

Krótka i Słoneczna od godz. 9.30 

W przyszłym tygodniu: 

- w poniedziałek  16.01 – Sobików, 

Cendrowice, ul Szkolna, Leśna, Brzozowa, 

Polna, Sosnowa, od godz. 14.00, 

- we wtorek 17.1. – Parcela Sobikowska od 

godz. 9.30 , Budy Sułkowskie od 16.00                                                                                                                    

–  w środę 18.1. – Czaplinek, ul. 

Spacerowa, Słoneczna od godz. 9.30, ul. 

Sadowa i Ogrodowa od godz. 15.00                                                                                                       

- w czwartek 19.01. – Czaplin, od godz. 

9.30                                                                                               

- w piątek 20.01. – Czaplinek ul. Wspólna i 

Szkolna od godz. 9.30, Prosta, Grójecka, 

Graniczna, Leśna od 15.00 

- w sobotę 21.01. -  Aleksandrów i 

Buczynów od godz. 14.00 

Prosimy o odbiór księdza z plebanii o 

wskazanej godzinie i odwiezienie go po 

kolędzie. Osoby, które nie mogą nas 

przyjąć w wyznaczonym terminie prosimy 

o zgłaszanie innego terminu do zakrystii 

lub kancelarii. Przypominam nr tel. kom. na 

plebanię: 884062057. Ofiary zbierane 

podczas kolędy w tym roku przeznaczone 

będą na spłatę kredytów zaciągniętych na 

inwestycje tego roku. Porządek kolędy 

wydrukowany jest w naszym tygodniku 

parafialnym i wywieszony na tablicy 

ogłoszeń. 

4. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia po 

Mszy Świętej o godz. 13.15 zapraszamy na 

Jasełka przygotowane przez uczniów klasy 

IIIA z Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego 

w Cendrowicach.                                                                                                                                                                                                                      

5. Trwają zapisy na obóz zimowy dla dzieci 

i młodzieży w Murzasichlu w  

dn. 11 -16 lutego 2017 r. Koszt obozu 

wynosi 850 zł. Przy zapisach wpłacamy 

zaliczkę w kwocie 300 zł.                                                                                                                             

6. 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 08 I – 15 I 2017 
 

Niedziela 08.01. 
8.30  (Czachówek) + Franciszki Zaręba 
10.00 Za dobroczyńców i ofiarodawców 
10.00 + Krystyny Golik w 7 rocz. śm. 
12.00 + Michała Piekarniaka w 13 rocz. śm. 
13.15 + Karola Łagody w 4 rocz. śm. , , Zofię Sokolińską w 19 
rocz. śm. 
18.00 + Mariana Ignaczaka, zm. z rodz. Ignaczaków 
   Msza Św. i spotkanie dla Kand. do Bierzmowania  
Sobota, 14.01. 
16.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Janiny i Artura Królaków w 
30 rocz. ślubu 
17.00 + Zofii Szymańskiej w 30 dni po śmierci 
18.00 + Romana Chajęckiego, Marianny Królak 
Niedziela 15.01. 
8.30(Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego 
10.00 + Witolda Winiarka w 12 rocz. śm. 
10.00 + Stanisława Bućko w 4 rocz. śm. 
12.00 + Krystyny w 1 rocz. śm. Antoniego Pieniążków 
12.00 + Zofii w 3 rocz. śm., Czesława Sawickich 
Chrzest: Franciszek Żórawski, Kacper Waldemar Wójcik  
13.15 + Antoniego Kulkę, zm. z rodz. Kulków 
13.15 + Wandy w 5 rocz. śm. , Władysława, Katarzyny, Ludwika 
Marczaków, Franciszka, Marianny Maciaków 

Msza Św. i spotkanie dla dzieci komunijnych 
                                       intencje spisano 03.01.17 

------------------------------------------------------------------- 

„Betlejem w Warszawie” – sobota 21 stycznia 2017, 

godz. 18.00, Hala Torwar 

Ponad 30 kolęd i pieśni bożonarodzeniowych z różnych stron 
świata złoży się na koncert „Betlejem w Warszawie” w Hali 
Torwar w Warszawie. Z dwugodzinnym koncertem w sobotę 21 
stycznia o godz. 18.00 wystąpią: TGD, Natalia Niemen, Marika, 
Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O. W programie: 

1. Najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe 
świata (część koncertowa) 

2. Życzenia oraz łamanie się opłatkiem (uczestnicy 
koncertu otrzymają go wraz z programem przy 
wejściu na koncert) 

3. Wspólne śpiewanie kolęd 
4. Finał koncertu – uwielbienie 

bilety do kupienia: 

 przez Internet: https://betlejemwpolsce.bilety24.pl/ 

 w Punkcie Informacyjnym „Księgarni na Miodowej” 

 w sklepie „Chrześcijańskie Granie”, ul. Dewajtis 3 

 w siedzibie Fundacji Orszaku Trzech Króli w 
Warszawie-Falenicy 

 

 

Refleksja na Niedzielę  

Chrztu Pańskiego 

„Wyjście z depresji ” 
Chrzest Jezusa miał miejsce u ujścia 
Jordanu do Morza Martwego. To 
miejsce jest najniżej położonym 

miejscem na ziemi - ponad 400 m pod poziomem morza. Czy 
to przypadek, że Jezus zaczyna swoją publiczną działalność, 
swoje głoszenie Ewangelii, od tego miejsca? Na pewno nie. 
Jezus "zstępuje" do każdej ludzkiej depresji, jakikolwiek ona 
ma charakter. I pokazuje nam, że do niej zstępuje też Duch 
Święty. I chce, aby człowiek żyjący w depresji, usłyszał słowa 
Boga Ojca: "Jesteś moim synem/córką umiłowanym/ną, w 
którym/której mam upodobanie". Jezus chce poprowadzić nas 
od depresji przez Górę Kuszenia, Górę Przemienienia, Górę 
Kalwarię do Góry Wniebowstąpienia. Otrzymaliśmy chrzest, 
aby wyjść z depresji i dojść do Nieba./Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Każdy z nas był kiedyś w Chrystusie 

ochrzczony, wtedy głos z nieba mówił 

«Ten jest mój Syn umiłowany». 
Chrzest to łaska i brama do innych 

sakramentów, a przez nie, do pełni 

radości i szczęścia momentów. 

Lecz chrzest to dopiero początek katolickiej 

drogi,a bez tego fundamentu, na nic 

twoje starania mój drogi! 

 
                                                        Kazimierz 

 






 

Tweet od Papieża 
 

Oby wyrzeczenie się przemocy 
stało się charakterystycznym 
stylem naszych decyzji, naszych 
relacji, naszych działań.             

/Franciszek/ 
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