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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. 17.00 – 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 

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 8, 23b – 9, 3 (Naród kroczący w ciemnościach ujrzał…) 

Psalm responsoryjny: Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 

Drugie czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17 (Jedność chrześcijan) 

Ewangelia:  Mt 4, 12-23 (Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza)  

List Papieża do młodych z okazji prezentacji Dokumentu 

Przygotowawczego  

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 

Drodzy młodzi! Z radością ogłaszam wam, że w październiku 2018 roku będziemy obchodzić 
Synod Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Chciałem, abyście byli w 
centrum uwagi, ponieważ zależy mi na was. Właśnie dzisiaj  przedstawiany jest dokument 
przygotowawczy, który powierzam również wam, jako „kompas” na tej drodze. Przychodzą mi na 
myśli słowa, jakie Bóg skierował do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). Te słowa są dziś skierowane także do was: są słowami 
Ojca, który zaprasza was do „wyjścia”, aby wyruszyć ku przyszłości nie znanej, ale niosącej 
pewne dokonania, spotkania, w którym On sam wam towarzyszy. Zachęcam was, abyście 
usłyszeli Boży głos rozbrzmiewający w waszych sercach poprzez tchnienie Ducha Świętego. 
Kiedy Bóg powiedział do Abrahama: „Wyjdź”, cóż chciał jemu powiedzieć? Z pewnością nie to, 
aby uciekł od swojej rodziny czy ze świata. Było to silne wezwanie, powołanie, aby pozostawił 
wszystko i poszedł do nowej ziemi. Czymże jest dzisiaj dla nas ta nowa ziemia, jeśli nie 
społeczeństwem bardziej sprawiedliwym i braterskim, którego głęboko pragniecie i które chcecie 
budować aż po krańce świata? Ale dziś, niestety, „Wyjdź” nabiera również innego znaczenia – 
sprzeniewierzenia się, niesprawiedliwości i wojny. Wielu ludzi młodych poddanych jest 
szantażowi przemocy i zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny. Ich krzyk wznosi się do Boga, 
podobnie jak krzyk Izraela zniewolonego pod uciskiem faraona (por. Wj 2,23). Chciałbym również 
przypomnieć wam słowa, które Jezus powiedział kiedyś do uczniów, gdy Go zapytali: „Rabbi […], 
gdzie mieszkasz?”. On odpowiedział: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39). Także ku wam Jezus 
kieruje swój wzrok i zaprasza, aby do Niego przyjść. Drodzy młodzi, czy napotkaliście to 
spojrzenie? Czy usłyszeliście ten głos? Czy odczuliście ten bodziec, aby wyruszyć w drogę? 
Jestem pewien, że chociaż hałas i ogłuszenie zdają się panować w świecie, to to wezwanie nadal 
rozbrzmiewa w waszej duszy, aby ją otworzyć na pełną radość. Będzie to możliwe, na ile także 
przy pomocy towarzyszenia przewodników będziecie umieli podjąć drogę rozeznania, aby odkryć 
Boży plan odnośnie waszego życia. Nawet jeśli wasza droga jest naznaczona niepewnością i i 
upadkiem, Bóg będąc bogatym w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby was podnieść. W Krakowie, na 
otwarcie ostatniego Światowego Dnia Młodzieży wiele razy was pytałem „Czy coś można  
zmienić”: A wy wołaliście razem gromkie «Tak». Ten okrzyk rodzi się z waszego młodego serca, 
które nie znosi niesprawiedliwości  i nie może się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani ulec 
globalizacji obojętności. Posłuchajcie tego wołania, które wznosi się z waszego wnętrza! Nawet 
gdy, jak prorok Jeremiasz, odczuwacie brak doświadczenia waszego młodego wieku,    
Bóg zachęca was, byście szli tam, gdzie On was posyła: «Nie lękaj się (…), bo jestem z tobą, by 
cię chronić» (Jr 1, 8). Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, waszej chęci zmiany i waszej 
wielkoduszności. Nie lękajcie się słuchać Ducha, który podpowiada wam odważne decyzje,  

                                                                                                          (dokończenie na str.2) 

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


nie zwlekajcie, gdy sumienie domaga się od was podjęcia ryzyka, 
aby iść za Nauczycielem. Również Kościół pragnie słuchać 
waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet 
waszych wątpliwości i waszych krytyk. Niech wasze wołanie 
będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech 
dotrze do pasterzy. Św. Benedykt zalecał opatom, aby przed 
podjęciem każdej ważnej decyzji pytali o zdanie także młodych, 
«gdyż Pan często właśnie najmłodszemu objawia najlepsze 
rozwiązanie» (Reguła św. Benedykta III, 3). Zatem także poprzez 
drogę tego Synodu ja i moi bracia biskupi chcemy stać się jeszcze 
bardziej «współtwórcami radości waszej» (2 Kor 1, 24). 
Zawierzam was Maryi z Nazaretu, młodej dziewczynie, takiej jak 
wy, na którą Bóg skierował swe spojrzenie pełne miłości — aby 
was wzięła za rękę i poprowadziła do radości pełnego i 
wielkodusznego «Oto jestem» (por. Łk 1, 38). Z ojcowską 
miłością                                                                       /Franciszek/ 
___________________________________________________ 

 
List Apostolski „Misericordia et Misera”! cz.VI 

17. W czasie Roku Świętego, 
szczególnie w „piątki miłosierdzia”, 
mogłem namacalnie przekonać się, 
jak wiele jest w świecie dobra. 
Często nie jest ono znane, 
ponieważ dokonuje się codziennie 
w sposób dyskretny i cichy. Nawet 

jeśli się o nich nie informuje, to jednak istnieje wiele konkretnych 
znaków dobroci i czułości wobec najmniejszych i najbardziej 
bezbronnych, najbardziej samotnych i opuszczonych. Naprawdę 
istnieją bohaterowie miłości, którzy sprawiają, że ubogim i 
nieszczęśliwym nie brakuje solidarności. Dziękujemy Panu za te 
cenne dary, które zachęcają do odkrywania radości stawania się 
bliźnim w obliczu słabości zranionego rodzaju ludzkiego. Myślę z 
wdzięcznością o wielu wolontariuszach, którzy codziennie oddają 
swój czas, aby swoim poświęceniem ukazać obecność i bliskość 
Boga. Ich służba jest prawdziwym dziełem miłosierdzia, które 
pomaga wielu ludziom zbliżyć się do Kościoła. 18. Nadszedł 
czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia, aby stworzyć 
wiele nowych dzieł będących owocem łaski. Kościół potrzebuje 
dziś opowiedzenia tych „wielu innych znaków”, które Jezus 
uczynił, a których „nie zapisano” (J 20,30), aby były wymownym 
wyrazem owocności miłości Chrystusa i wspólnoty, która Nim 
żyje. Minęło już ponad dwa tysiące lat, ale dzieła miłosierdzia 
nadal uwidaczniają dobroć Boga. Także dzisiaj całe populacje 
cierpią z powodu głodu i pragnienia, a ile niepokoju budzą obrazy 
dzieci, które nie mają nic do jedzenia. Rzesze ludzi nadal migrują 
z jednego kraju do drugiego w poszukiwaniu pożywienia, pracy, 
domu i pokoju. Choroba, w różnych formach, jest nieustannym 
powodem cierpienia, wymagającym pomocy, pocieszenia i 
wsparcia. Więzienia są miejscami, w których często do kary 
ograniczenia wolności dochodzą nieraz poważne niedogodności 
z powodu nieludzkich warunków życia. Nadal bardzo 
rozpowszechniony jest analfabetyzm, który uniemożliwia 
dzieciom kształcenie się, narażając je na nowe formy 
niewolnictwa. Kultura skrajnego indywidualizmu, zwłaszcza na 
Zachodzie, prowadzi do utraty poczucia solidarności i 
odpowiedzialności za innych. Sam Bóg pozostaje dla wielu obcy, 
a to stanowi największą biedę i największą przeszkodę w uznaniu 
nienaruszalnej godności ludzkiego życia. Reasumując, uczynki 
miłosierdzia względem ciała i względem duszy stanowią po dziś 
dzień sprawdzian wielkiego i pozytywnego wpływu miłosierdzia 

jako wartości społecznej. Pobudza ono bowiem do zakasania 
rękawów, aby przywrócić godność milionom ludzi, którzy są 
naszymi braćmi i siostrami powołanymi wraz z nami, by budować 
„miasto godne zaufania” (Enc. Lumen fidei, 50). 19. W trakcie 
tego Roku Świętego uczyniono wiele konkretnych znaków 
miłosierdzia. Wspólnoty, rodziny i poszczególni wierni odkryli na 
nowo radość dzielenia się i piękno solidarności. To jednak nie 
wystarczy. Świat nadal rodzi nowe formy ubóstwa duchowego i 
materialnego, które podważają godność osoby. Dlatego właśnie 
Kościół musi być zawsze czujny i gotowy do odkrywania nowych 
uczynków miłosierdzia i wypełniania ich z wielkodusznością i 
entuzjazmem. Dołóżmy zatem wszelkich starań, aby nadać 
konkretną postać miłości a jednocześnie pomysłowość dziełom 
miłosierdzia. Posiada ono działanie integrujące, dlatego ma 
tendencję do rozprzestrzeniania się lotem błyskawicy i nie zna 
granic. Właśnie w tym sensie jesteśmy wezwani do nadania 
nowego oblicza uczynkom miłosierdzia, które znamy od zawsze. 
Miłosierdzie bowiem jest nadmiarem; zawsze idzie dalej, jest 
twórcze. Jest jak zaczyn, który zakwasza ciasto (por. Mt 13,33), 
jak ziarnko gorczycy, które staje się drzewem (por. Łk 13,19). 
Wystarczy pomyśleć na przykład o uczynku miłosierdzia wobec 
ciała: nagich przyodziać (Mt 25,36.38.43.44). Prowadzi nas ono 
do początków, do ogrodu Eden, kiedy Adam i Ewa odkryli, że są 
nadzy i, czując że zbliża się Pan, byli zawstydzeni i ukryli się (por. 
Rdz 3,7-8). Wiemy, że Pan ich ukarał; a jednak „sporządził dla 
mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich” (Rdz 
3,21). Wstyd został przezwyciężony a godność przywrócona. 
Skierujmy nasz wzrok także na Jezusa na Golgocie. Syn Boży na 
krzyżu jest nagi; o Jego tunikę rzucono los i została zabrana 
przez żołnierzy (J 19,23-24); On nie ma już nic. Na krzyżu w 
sposób skrajny ujawnia się dzielenie się Jezusa z tymi, którzy 
utracili godność, gdyż zostali pozbawieni tego, co konieczne. Tak, 
jak Kościół jest powołany, aby być „tuniką Chrystusa” (por. św. 
CYPRIAN, O jedności Kościoła, 7), żeby przyodziać swojego 
Pana, tak też jest zobowiązany do solidarności z nagimi ziemi, 
aby odzyskali godność, z której zostali ogołoceni. Dlatego słowa: 
„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25,36) zobowiązują do 
nieodwracania wzroku od nowych form ubóstwa i marginalizacji, 
które uniemożliwiają ludziom godne życie. Brak pracy i 
nieotrzymywanie godziwej pensji; niemożliwość posiadania 
mieszkania czy ziemi, na której można by zamieszkać; 
doznawanie dyskryminacji z powodu swojej wiary, rasy, statusu 
społecznego… – te i wiele innych sytuacji wymierzonych jest w 
godność osoby, na które miłosierne działania chrześcijan 
odpowiadają przede wszystkim przez czujność i solidarność. 
Jakże wiele jest dziś sytuacji, w których możemy przywrócić 
ludziom godność i pozwolić im na ludzkie życie! Wystarczy 
pomyśleć o tak wielu dzieciach, które doznają różnego rodzaju 
przemocy ograbiającej ich z radości życia. Ich smutne i 
zagubione twarze są trwale obecne w moich myślach. Domagają 
się naszej pomocy w wyzwoleniu z niewoli współczesnego 
świata. Te dzieci są jutrzejszą młodzieżą. Jak je przygotowujemy 
do godnego i odpowiedzialnego życia? Z jaką nadzieją mogą 
stawić czoło swojej teraźniejszości i przyszłości? Społeczny 
charakter miłosierdzia wymaga, aby nie pozostawać biernymi i 
odpędzić obojętność i hipokryzję, aby plany i projekty nie 
pozostały martwą literą. Duch Święty pomoże nam być zawsze 
gotowymi do skutecznego i bezinteresownego wniesienia 
naszego wkładu, aby sprawiedliwość i godne życie nie 
pozostawały okolicznościowymi słowami, ale były konkretnym 
zaangażowaniem osób, które chcą być świadkami obecności 
królestwa Bożego.                                                       /Francszek/



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. 

Podczas wszystkich Mszy św. Parafialny 

Zespół Caritas organizuje Dzień Babci i 

Dziadka. W przyszłą niedzielę Parafialny 

Zespół Caritas zbierać będzie do puszek 

ofiary na rzecz swoich podopiecznych. 

Dziś podczas Mszy św. o godz. 12.00 

modlić się będziemy w intencji ks. 

Mariusza z okazji jego imienin. 

Dziękujemy mu za posługę w naszej parafii 

i prosimy Opatrzność Bożą o opiekę i 

potrzebne dary Ducha św. dla niego.  

2. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w 

następujących miejscowościach:                                                                                                                      

- w poniedziałek  23.01 – Krzaki 

Czaplinkowskie ul. Wrzosowa, Brzozowa, 

Okrężna, Olszowa, od godz. 14.00, 

- we wtorek 24.1. – Krzaki Czaplinkowskie 

ul. Główna od Sołtysa do ul. Wrzosowej od 

godz. 9.30, kolęda uzupełniająca po 

indywidualnym zgłoszeniu od godz. 16.00 

–  w środę 25.1. Krzaki Czaplinkowskie od 

końca do ul. Wrzosowej od godz. 9.30, 

Ludwików, Lininek od 15.00                                                                                                                        

- w czwartek 26.01. – Czarny Las za torami 

od godz. 9.30                                                                                               

- w piątek 27.01. – Czarny Las przed 

torami od godz. 9.30, Czarny Las, bloki 

kolejowe od 15.00               

- w sobotę 28.01. -  Wincentów od godz. 

9.30 

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. 

3.  W poniedziałek, 23 stycznia 2016 w 4. 

rocznicę śmierci śp. Jego Eminencji Józefa 

Kardynała Glempa Prymasa Polski, w bazylice 

archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie, o godz. 19.00, zostanie odprawiona 

Msza Święta. Wszystkich wiernych zapraszamy 

do wspólnej modlitwy za zmarłego Księdza 

Prymasa.                                                          

4.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.                                                                                                                                    

5. W środę 25 stycznia kończymy Tydzień 

Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest on 

obchodzony pod hasłem: Pojednanie – miłość 

Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14–20).                                                                                                                                                        

6. 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. 131 numer KRS Caritas AW – 0000225750, 

w nr. 133 PZC Sobików i zakreślić nr 134. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom.                                                                             

7. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się:                                                                     

- Konrad Strzeżek, kawaler z Grobic w par. 

tutejszej i Maria Teresa Rutkowska, panna 

z par. w Kazimierzu Dolnym. Zapowiedź 

druga. Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.                                                                                                                                     

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Do „Gościa Niedzielnego” 

dołączona jest płyta CD z muzyką klasyczną w 

wykonaniu Andrea Bocellego. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

9. W piątek zmarł śp. Roman Rudzki z 

Czachówka, odznaczony medalem św. 

Stanisława – Za zasługi dla Archidiecezji 

Warszawskiej. Jego pogrzeb odbędzie się 

jutro o godz. 13.00. Wieczny Odpoczynek 

racz mu dać Panie … 

 

 



Intencje Mszalne 22 I – 29 I 2017 
 

Niedziela 22.01. 
8.30(Czachówek)  
10.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny Adamskiej, Henryka i 
Genowefy Białęckich 
10.00 + Eugeniusza Olczaka w 7 rocz. śm. 
12.00 Imieninowa ks. Mariusza 
13.15 + Edwarda Dobrowolskiego(ur.), Ryszarda, Zuzanny, 
Franciszka Dobrowolskich 
13.15 + Krystyny, Rozalii Dąbrowskich 

Chrzest: Gabriela Janowska 

Sobota, 28.01. 
17.00 + Jana Zygmunta w 30 dni po śmierci 
17.30 + Konrada Obstawskiego w 30 dni po śmierci 
18.00 + Artura w 14 rocz. śm. , Stanisława, Marianny 
Grzesikiewiczów, Elżbiety Królak 
Niedziela 29.01. 
8.30(Czachówek)  
10.00 + Pawła Strzyżewskiego (im.) 
10.00 + Janiny, Antoniego Kamińskich 
12.00 + Marka Olczaka w 4 rocz. śmierci 
12.00 + Jana w 39 rocz. śm. Zdzisława, Andrzeja Szóstkiewiczów 
13.15 + Jana Rosłona w 8 rocz. śmierci 

intencje spisano 19.01.17 
------------------------------------------------------------------- 

Biskupi panamscy o przyjęciu 

młodych w 2019 roku 

Prosimy o modlitwę, aby Światowe Dni Młodzieży 

otworzyły serca wielu na 
przyjęcie młodych, którzy 
przyjadą do naszego kraju 
– z takim apelem biskupi 
Panamy zwrócili się do 
wiernych w przesłaniu na 
zakończenie obrad 

episkopatu. Jednocześnie przypomnieli o zaplanowanym 
na 2-5 lutego Krajowym Spotkaniu Młodzieży. Jego 
głównym zadaniem będzie formacja młodych, aby mogli się 
stać uczniami i misjonarzami Bożego miłosierdzia. W 
przesłaniu końcowym biskupi podnieśli także temat 
ochrony dzieci przed plagami pracy nieletnich, 
niewolnictwa, prostytucji, wykorzystywania seksualnego 
czy przymusowej migracji. W tym kontekście poruszyli 
sprawę edukacji młodych, której towarzyszy pokusa 
ideologizacji. Podkreślili, że nowa kolonizacja, jakiej 
dopuszczają się organizacje międzynarodowe, od których 
uwarunkowana jest pomoc dla krajów rozwijających się, w 
ostateczności prowadzi do odebrania im wolności i 
niezależności. Dlatego przypomnieli, że rodzice mają 
prawo i obowiązek być pierwszymi i głównymi 
wychowawcami swoich dzieci, także gdy chodzi o 
wychowanie seksualne i moralne. 
                                                          /Radio Watykańskie/ 

 

 

Refleksja na  

III Niedzielę Zwykłą 

„Czego potrzebuje 

świat?” 
To jest znamienne, że Jezus nie mówi 
o sobie jako o reformatorze świata. Nie 

mówi, że przyszedł zmieniać złych ludzi w dobrych. Nie mówi 
też swoim pierwszym uczniom, że ich misją będzie pouczanie 
ludzi. Jezus określa siebie "wielkim światłem", czyli kimś 
upragnionym przez ludzi, kto pomaga znaleźć dobrą drogę. 
Uczniom zaś zapowiada, że będą "rybakami ludzi", czyli kimś, 
kto wydobywa innych z różnych trudnych i złych sytuacji. Tak 
naprawdę bowiem człowiek może się zmienić tylko sam. By 
jednak mógł to zrobić, musi mieć światło i wsparcie. W każdym 
człowieku jest dobro, ale ono często nie dochodzi do głosu ze 
względu na ciemności, w których on tkwi i ze względu na 
słabość. Może słysząc dzisiejszą Ewangelię staniemy się 
bardziej skorzy do niesienia światła Dobrej Nowiny i do 
wspierania najsłabszych? Aby człowiek mógł się zmienić, 
musi zostać należycie obdarowany Prawdą i Miłością. 
                                                          /Mieczysław Łusiak SJ/                                                                                                                          
 

 

 

Tweet od Papieża 
 

Wzywamy do jedności chrześcijan, bo 
wzywamy Jezusa. Pragniemy żyć w jedności, 
gdyż chcemy naśladować Chrystusa i 
praktykować Jego miłość./Franciszek/ 
                                        




Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 
Tyle jest draństwa w człowieku i nikczemności, 

że nieraz mam wrażenie, że błądzimy w ciemności. 
I mimo że  prorok Izajasz głosił dobro wszelkie 

i «Lud, który siedział w ciemności, ujrzał 

światło wielkie…».  

To ciągle to do nas, wybrańców jeszcze nie 

dociera, a niektórych po prostu wiara bardzo 

uwiera. 

                                                        Kazimierz 
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