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Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
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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: Syr 15, 15-20  (Wymagająca wolność człowieka) 

Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 

Drugie czytanie: 1 Kor 2, 6-10 (Prawdziwa mądrość) 

Ewangelia: Mt 5, 17-37 (Wymagania Nowego Przymierza)  

 
Polscy piłkarze: wiara jest dla nas ważna 

 
Wielu z polskich piłkarzy na boisku jak i 
poza nim szuka oparcia w wierze w 
Boga. Oto kilka wypowiedzi 
zawodników, którzy nie wstydzą się 
swojej wiary i chętnie przyznają do jej 
praktykowania. "W wierze byłem 
wychowany od początku i staram się 
teraz przekazywać ją moim dzieciom, bo 
nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci 
były wychowywane inaczej. Myślę że 
bez wiary wszystko traci sens. (…) 
dzięki rodzinie mogłem być bardziej 

odporny na te zewnętrzne naciski czy uwarunkowania. Moja rodzina potrafiła mnie ochronić, dać 
mi schronienie. Zawsze miałem gdzie wrócić, uciec, schronić się - powiedział Jerzy Dudek, były 
reprezentant Polski, zdobywca Pucharu Europy z drużyną Liverpoolu. Sebastian Mila, bohater 
ubiegłorocznego meczu z Niemcami, przeszedł długą drogę. Podczas gorzkich doświadczeń 
porażki znajdował swoje oparcie w Bogu: "Pan Bóg i rodzice zafundowali mi wspaniałe życie. 
Każdy dzień jest jak wygrana na loterii, delektuję się nim. Bywa trudno, ale uważam, że grając w 
piłkę mam ogromne szczęście. Nie oddałbym tego za nic oprócz zdrowia najbliższych". Także 
Jakub Błaszczykowski, członek akcji "Nie wstydzę się Jezusa" przyznawał:  "Ja osobiście z 
dużą wiarą na co dzień i z dużym przekonaniem o tym, że Chrystus pomaga w życiu codziennym, 
staram się w pewnym sensie namawiać ludzi do tego aby nie zapominali o tym, co jest dla nas 
najważniejsze, czyli wiara i modlitwa". Wspomina także o codziennej modlitwie: "Najważniejsza 
jest dla mnie codzienna Eucharystia i czytanie Pisma Świętego. Czasami zwyczajnie, po ludzku, 
nie chce mi się. Modlitwa daje mi jednak siłę i staram się jej nie zaniedbywać. Wiem, że ani sława, 
ani pieniądze nie dają tyle radości, co bycie z Bogiem. Wiem, że moim nadrzędnym obowiązkiem 
jest przyznawać się do Chrystusa".  "Pan Bóg ma plan względem każdego, każdemu udziela 
odpowiednich darów, a naszym zadaniem jest ich nie zmarnować, lecz wykorzystać, dając 
świadectwo o Chrystusie" - dodaje. Najsłynniejszy obecnie polski reprezentant, Robert 
Lewandowski przyznaje, że wiara w Boga pozwala mu prowadzić lepsze życie: "We 
współczesnym świecie wszystko idzie bardzo szybko, nieraz zapominamy o naszych wartościach 
i o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dlatego też ta wiara pomaga mi na boisku, 
ale też i poza nim, aby być po prostu dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów". W 
czasie porażek w swoim pierwszym sezonie w Bundeslidze, Lewandowski często chodził do 
pobliskiego kościółka: "Mogłem się tam pozbyć wszystkich swoich zmartwień i obaw" - przyznał. 

 
                                                                                                          /Michał Lewandowski/ 
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List Apostolski 
„Misericordia et Misera”! 

cz.VII 

20. Jesteśmy powołani, aby 
rozwijać kulturę miłosierdzia w 
oparciu o odkrycie spotkania z 

innymi: kulturę, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub 
odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych. Uczynki miłosierdzia 
są „rękodziełem”: żaden z nich nie jest taki sam jak inny; nasze 
ręce mogą je kształtować na tysiąc sposobów i chociaż inspiruje 
je jeden Bóg i jest jedna „materia”, z której są wykonane, czyli 
samo miłosierdzie, to każdy nabywa odrębną formę. Uczynki 
miłosierdzia dotyczą w istocie całego życia człowieka. Dlatego 
możemy stworzyć prawdziwą rewolucję kulturalną, 
rozpoczynając właśnie od prostoty czynów, które mogą ogarnąć 
ciało i ducha, czyli życie ludzi. Jest to zaangażowanie, które 
wspólnota chrześcijańska może uczynić własnym, będąc 
świadomą, że Słowo Pana zawsze wzywa ją do porzucenia 
obojętności i indywidualizmu, w których chcielibyśmy się 
zamknąć, by prowadzić życie wygodne i bezproblemowe. 
„Ubogich zawsze macie u siebie” (J 12,8), mówi Jezus do swoich 
uczniów. Nie ma usprawiedliwienia, które mogłoby 
usprawiedliwić wykręcanie się, kiedy wiemy, że On utożsamia się 
z każdym z nich. Kultura miłosierdzia kształtuje się w wytrwałej 
modlitwie, w posłusznej otwartości na działanie Ducha Świętego, 
w znajomości życia świętych i konkretnej bliskości z ubogimi. Jest 
to naglące wezwanie, aby nie było nieporozumień co do tego, że 
trzeba koniecznie się zaangażować. Pokusę uprawiania „teorii 
miłosierdzia” przezwycięża się o tyle, o ile staje się ono 
codziennym przeżywaniem współuczestnictwa i dzielenia się. Z 
drugiej strony, nigdy nie powinniśmy zapominać słów, jakimi 
apostoł Paweł po swym nawróceniu, opowiadając o swoim 
spotkaniu z Piotrem, Jakubem i Janem, podkreśla istotny aspekt 
swojej misji i całego życia chrześcijańskiego: „byleśmy pamiętali 
o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić” (Ga 2,10). Nie 
możemy zapominać o ubogich: jest to zachęta bardziej niż 
kiedykolwiek aktualna, która narzuca się swoją ewangeliczną 
oczywistością. 21. Doświadczenie Jubileuszu odciska w nas 
słowa apostoła Piotra: „wy, którzyście kiedyś nie dostąpili 
miłosierdzia, […] teraz doznaliście owego miłosierdzia” (1 P 
2,10). Nie zachowujemy zazdrośnie dla siebie tego, co 
otrzymaliśmy; potrafimy się tym dzielić z cierpiącymi braćmi, aby 
podtrzymywała ich moc miłosierdzia Ojca. Niech nasze wspólnoty 
otwierają się na docieranie do osób mieszkających na ich terenie, 
aby do wszystkich trafiła czułość Boga poprzez świadectwo 
wierzącyc Jest to czas miłosierdzia. Każdy dzień naszej 
pielgrzymki naznaczony jest obecnością Boga, który prowadzi 
nasze kroki mocą łaski, którą Duch Święty wzbudza w sercu, aby 
je ukształtować i uczynić zdolnym do kochania. Jest to czas 
miłosierdzia dla wszystkich i dla każdego, aby nikt nie mógł 
myśleć, że nie dla niego jest bliskość Boga i moc Jego czułości. 
Jest to czas miłosierdzia dla osób słabych i bezbronnych, 
oddalonych i samotnych, aby mogły natrafić na obecność braci i 
sióstr, którzy wesprą ich w potrzebie. Jest to czas miłosierdzia dla 
ubogich, aby odczuli na sobie pełne szacunku i uważne 
spojrzenie osób, które przezwyciężywszy obojętność, odkrywają 
to, co w życiu istotne. Jest to czas miłosierdzia dla każdego 
grzesznika, aby niestrudzenie prosił o przebaczenie i poczuł rękę 
Ojca, który zawsze wita i przytula do siebie. W świetle „Jubileuszu 
osób wykluczonych społecznie”, kiedy we wszystkich katedrach i 
sanktuariach na świecie zamykane były Drzwi Miłosierdzia, 
zdałem sobie sprawę, że jako dalszy konkretny znak tego 

Nadzwyczajnego Roku Świętego powinniśmy obchodzić w całym 
Kościele, z okazji XXXIII Niedzieli Zwykłej, Światowy Dzień 
Ubogich. Będzie to najbardziej godne przygotowanie do 
przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a 
osądzi nas z uczynków miłosierdzia (por. Mt 25,31-46). Będzie to 
dzień, który pomoże wspólnotom i każdemu ochrzczonemu w 
refleksji nad tym, że ubóstwo znajduje się w samym centrum 
Ewangelii oraz nad faktem, że dopóki Łazarz leży u drzwi 
naszego domu (por. Łk 16,19-21), nie może być sprawiedliwości 
ani też pokoju społecznego. Ten dzień będzie również 
autentyczną formą nowej ewangelizacji (por. Mt 11,5), przy 
pomocy której trzeba odnowić oblicze Kościoła w jego 
odwiecznym dziele nawrócenia duszpasterskiego, aby być 
świadkiem miłosierdzia. 22. Spoglądają na nas zawsze 
miłosierne oczy Najświętszej Matki Boga. Ona jest pierwszą, 
która toruje drogę i towarzyszy nam w dawaniu świadectwa 
miłości. Matka Miłosierdzia gromadzi wszystkich pod osłoną 
swego płaszcza, jak często przedstawiała Ją sztuka. Ufamy Jej 
macierzyńskiej pomocy i idziemy za Jej odwieczną wskazówką, 
by patrzeć na Jezusa, który jest promiennym obliczem Bożego 
miłosierdzia. 
W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 20 listopada, w Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, w Roku Pańskim 2016, czwartym 
pontyfikat                                                       / Papież Franciszek/ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje, 
że  w  dniach 18 -25 czerwca 2017 r.  
(Oktawa Bożego Ciała) chce 
zorganizować wyjazd wypoczynkowy 
nad morze do Rowów dla seniorów , 
rodziców z dziećmi oraz osób z 
umiarkowaną niepełnosprawnością 

wraz z ich opiekunami. Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym 
„Słowińska Perła”. W cenie wyjazdu mieszczą się 4 posiłki 
dziennie, dojazd i przyjazd autokarem. Ośrodek znajduje się 50 
m od morza. Dostęp do szerokiej piaszczystej plaży z 
ratownikiem. Zakwaterowanie w pokojach 2-3  osobowych w 
sąsiedztwie jadalni. W ośrodku zagwarantowana bezpłatna 
opieka lekarza i pielęgniarki. W pakiecie przewiduje się ognisko z 
kiełbaskami, bankiet z muzyką kapeli kaszubskiej. Ponadto 
przewiduje się zwiedzanie Słupska, Ustki, jeziora Gardno, Świętej 
Góry Słowińców w Smołdzinie z widokiem z wieży widokowej z 
góry Rowokół na krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego. 
Wyjazd w dniu 18 czerwca w niedzielę ok. godz. 6.30-7.00. Po 
drodze  Msza św. u ojców bernardynów w Sanktuarium Matki 
Bożej Skępskiej (Pani Mazowsza i Kujaw) o godz. 10.30. Na 
koniec Oktawy Bożego Ciała msza św. z procesją regionalną w 
parafialnym kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Objeździe. Jest to  zabytkowy ryglowy kościół wybudowany przed 
1606 r.  W dni powszednie czynny jest również kościół filialny w 
Rowach. Koszt wyjazdu dla dorosłych -860 zł,  
dzieci do lat 3  bezpłatnie,  
dzieci do lat 7 – 400 zł,  
dzieci do lat 10 - 600 zł.  
Należność można wpłacać w formie zadatku w ratach (ok. 200 zł)  
lub jednorazowo od. 01.02 2017 r. do 31 maja br. w zakrystii w  
Sobikowie lub w kaplicy w Czachówku u ks. wikariusza lub p. 
Bogumiły Dusza. Istnieje możliwość wystawienia rachunku 
indywidualnie przez OW. „Słowińska Perła” po zakończeniu 
turnusu.  



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Rozpoczęły się ferie zimowe. Wczoraj dzieci i 

młodzież z naszej parafii wraz z ks. Mariuszem 

wyjechały na tygodniowy obóz zimowy do 

Murzasichla. Codziennie wieczorem na naszych 

stronach internetowych będzie można obejrzeć 

zdjęcia z ich tam pobytu. Dziękujemy wszystkim 

sponsorom a szczególnie Urzędowi Miasta i 

Gminy Góra Kalwaria za dofinansowanie tego 

wyjazdu.                                                                                                                        

2. W sobotę, 11 lutego br. obchodziliśmy 

jubileuszowy XXV Światowy Dzień Chorego. 

Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas i 

Kołu Przyjaciół Radia Maryja  za zorganizowanie 

tej uroczystości i słodkiego poczęstunku w  sali 

katechetycznej.                                                                                                                                          

3.  W styczniu otrzymaliśmy z parafii Buelach k. 

Zurychu 230 krzeseł, które trafiły do kaplicy w 

Czachówku, do kościoła w Sobikowie i na salę 

katechetyczną. Serdecznie dziękujemy parafii w 

Buelach i jej proboszczowi ks. Jarosławowi za ten 

dar. Koszty transportu krzeseł zostały pokryte z 

naszych funduszy parafialnych.  

4.   Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                     

- Michał Paweł Królak, kawaler z Sierzchowa w 

par. tutejszej i Katarzyna Agnieszka Ochal, panna 

z par. Zesłania Ducha św. w Starej Iwicznej. 

Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych polecamy 

modlitwie                                                                                                                                                 

5. 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.                                                                             

6. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje, że  w  

dniach 18-25 czerwca 2017 r.  (Oktawa Bożego 

Ciała) chce zorganizować wyjazd wypoczynkowy 

nad morze do Rowów dla seniorów, rodziców z 

dziećmi oraz osób z umiarkowaną 

niepełnosprawnością wraz z ich opiekunami. Koszt 

860,- zł. Szczegółowy program do pobrania w 

zakrystii. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 

 

 

 

 

Dobra Nowina dla dzieci 

12 luty 2017 r. 

Przed Jezusem było Prawo i byli Prorocy, 
Prawo było surowe, precyzyjne i w mocy, 
aż narodził się Pan Jezus w tej lichej 
stajence, 
który radość przyniósł ludziom i Świętej 
Panience. 

           A gdy był już duży i apostołów powołał, 
kiedyś wśród uczniów, których do siebie 
przywołał, 
usiadł na skale, popatrzył w górę i tak 
powiedział: 
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo», każdy cicho siedział.  
I Proroków, głoszących  moje przyjście, 
szanuję, 
nie zniosę Prawa, chcę je wypełnić, to wam 
obiecuję. 
I dodał jeszcze swym uczniom coś bardzo 
ważnego, 
o małej literce -jocie- z alfabetu greckiego, 
to dziewiąta litera i najmniejsza w alfabecie.  
Pamiętajcie! To ważna kreska, a tego nie 
wiecie.  
I dalej mówił do siedzących z poważną miną: 
 «Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska w Prawie 
się nie zmieni,  
 aż się wszystko spełni» - słuchali skupieni. 
I aby podkreślić to co najważniejsze, 
mówił o przykazaniach na czasy dzisiejsze. 
Nie zabijaj - znaczy coś więcej - nie gniewaj 
się na brata, 
nie obgaduj, nie obmawiaj niesłusznie i nim 
nie pomiataj. 
A jak obrazisz, przeproś szybko i pojednaj 
się z bratem, 
bądź dobry, nie zabijaj słowem, bo nie jesteś 
katem.  
Pan Jezus mówił kto wypełnia prawo i 
przykazanie,  
ma w królestwie niebieskim zawsze swe 
mieszkanie. 
Wiele jeszcze innych przykazań Jezus 
omawiał, 
a każdy z uczniów nad tym co robił się 
zastanawiał. 
A gdy przyjdziecie do domu to poproście 
rodzica, 
niech wyjaśni inne przykazania, niech to 
będzie zwyczaj. 
Na koniec mam dla każdego poważne 
zadanie, 
zastanów się przed wieczorną modlitwą 
kochanie, 
i odpowiedz w sumieniu na takie pytanie, 
czy wypełniasz na co dzień każde 
przykazanie?                                     /Kazimierz/ 



Intencje Mszalne 12 II – 19 II 2017 

Niedziela 12.02. 
8.30(Czachówek) + Katarzyny, Józefy, Jana Królaków  
8.30(Czachówek) + Leona w 2 rocz. śm. , Edwarda, Heleny 
Winiarków, Marceliny, Władysława Stanowskich 
10.00 + Henryka w 25 rocz. śm. , Zofii Stańczyków 
10.00 O bł. Boże dla Waldemara i Beaty Gugałów z rodzinami 
12.00 + Genowefy w 7 rocz. śm. , Antoniego, Michała, Jana, 
Cecylię Masnych, Annę, Józefa Dejów, Nikodema, Stanisława, 
Antoniego Wójcików 
12.00 + Teresy, Józefa Kucińskich 
Chrzest: Jan Włodarczyk 
13.15 + Teresy Karaszkiewicz  
Poniedziałek 13.02. 
18.00 + Lidii Bielańczyk w 35 rocz. śm. 
Środa 15.02. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Albiny w 1 rocz. śm. , Jana Karaluchów 
Piątek 17.02.  
18.00 + Jadwigi Całka w 30 dni po śmierci 
Sobota, 18.02.  
18.00 Intencja wolna 
Niedziela 19.02. 
8.30(Czachówek) Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku 
dla rodzin Antosiewiczów i Królików 
8.30(Czachówek) + Stefana Pieniążka 
10.00 + Krzysztofa Grześkiewicza w 18 rocz. śm. , Juliana w 18 rocz. 
śm. , Marty Orlików, Stefana w 38 rocz. śm. , Elżbiety Trzeciaków   
12.00 W int. Ks. Proboszcza 
13.15 O zdrowie dla Mariana Gugały 
                                                               intencje spisano 08..02.17 

 

 
Tweet od Papieża 

Działaj! Żyj! A widząc twoje życie, twoje 
świadectwo, ktoś cię zapyta: dlaczego 

żyjesz właśnie tak? 
                                                  /Franciszek/                                                                                                                                                   

 

 

Refleksja na  

VI Niedzielę Zwykłą 

„Nurt życia wiecznego” 
                                                                                                                                  

Przykazania Boże mają się spełnić. Tak 
mówi Pan Jezus. Czyż nie jest to 
porażająco optymistyczne? "Dopóki 
niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w 
Prawie, aż się wszystko spełni". Prawo 
to nie jakieś przepowiednie czy wróżby. 

To bardzo konkretny ład na świecie. Ład gwarantujący 
pokój. I to się spełni! Oto Jezusowa obietnica! Warto więc 
przyłączyć się do Jezusa, by nie być obok tego nurtu, którym 
biegnie świat ku spełnieniu się Prawa. Kto będzie obok tego 
nurtu, może stracić wszystko, łącznie z życiem wiecznym. 
                                                      /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 

 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

« Ani jedna kreska nie zmieni się …,  

aż się wszystko spełni. » 
Bo «Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. » 

Tak mówi Jezus o Prorokach i Prawie, 
więc nie mędrkuj za dużo, siedząc przy 

kawie, 

nad sensem Bożych przykazań, gdy ją 
słodzisz. 

Mów tak, albo nie. «A co nadto jest, od Złego 

pochodzi».    
                                                                      Kazimierz                                                                                             

 



Myśli św. Brata Alberta 

"Jaka modlitwa taka doskonałość, 
jaka modlitwa taki cały dzień. Na 
darmo usiłujemy postąpić przez 
inne środki, inne praktyki, inną 
drogą. Modlitwa jest warunkiem 
nawracania dusz. Bez modlitwy 

nie uda się wytrwać w powołaniu." 
"Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy jedno spojrzenie 
duszy na Niego, jedno słowo, myśl jak błyskawica, a to już jest 
modlitwa." 
 
"Modlitwa nie zależy na uczuciach, na łzach, ale na  
sile woli w wykonywaniu woli Boskiej." 
 
"W myślach o Bogu i o przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i 
spokój, którego daremnie szukałem w życiu." 
 
"Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć 
wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy 
dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy pracowali na chleb, który nam 
daje." 
 
"Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim,  
a poza tym wszystko takie mało znaczące." 
 

 
Nauczycielom, dzieciom, młodzieży i  
wszystkim rozpoczynającym ferie 
zimowe życzymy dobrego 
odpoczynku i niezapomnianych chwil 
dla wyjeżdzających na wypoczynek, 
aby doświadczyli obecności Pana 

Boga w otaczającej nas przyrodzie.                  /ks. Proboszcz/ 
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