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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:  Wj 17, 3-7 (Woda wydobyta ze skały) 

Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) 

Drugie czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8 (Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach 

przez Ducha Świętego) 
Ewangelia: J 4, 5-42  (Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu)  

 
Brama Miłosierdzia ze Światowych Dni Młodzieży 

trafiła do Świątyni Opatrzności Bożej 
 

Już 8 kwietnia podczas Diecezjalnego Dnia Młodzieży przejdą przez nią młodzi z archidiecezji 
warszawskiej ♦ Brama Miłosierdzia, przez którą papież Franciszek przeszedł w Brzegach 
podczas Światowych Dni Młodzieży trafiła do Świątyni Opatrzności Bożej. Po zeszłorocznych 31. 
Światowych Dniach Młodzieży, które miały charakter ogólnokościelny i odbyły się w Krakowie, w 
tym oraz w przyszłym roku ŚDM odbędą się na poziomie lokalnym tzn. we wszystkich diecezjach 
na świecie. Hasłem tegorocznego 32. ŚDM są wybrane przez papieża słowa „Wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny”. Święto Młodych po nowemu: Diecezjalny Dzień Młodzieży odbędzie 
się w sobotę przed Niedzielą Palmową 8 kwietnia, w godzinach 11-15 w Świątyni Opatrzności 
Bożej. Od tego roku będzie to – zgodnie z pierwotnym zamysłem Jana Pawła II, pomysłodawcy 
ŚDM – spotkanie młodzieży z całej archidiecezji ze swoim biskupem. – Będzie to spotkanie dla 
wszystkich: zaproszeni są zarówno licealiści jak i 
studenci, młodzież zaangażowana w różnych 
grupach i wspólnotach młodzieżowych, jak również 
niezrzeszona. To będą Światowe Dni Młodzieży w 
wymiarze diecezjalnym, coś jak Dni w Diecezjach, 
które przeżyliśmy w Warszawie – zapowiada ks. 
Tomasz Zaperty z wydziału duszpasterstwa 
dzieci i młodzieży warszawskiej kurii. 
Spotkanie poprowadzi wspólnota ewangelizacyjna 
związana z zespołem Mocni w Duchu oraz młodzi ze wspólnoty „Młodość – Lubię to”, która 
zawiązała się po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Nowością będą również Targi 
Wspólnot, które będą towarzyszyły spotkaniu młodzieży. Zaprezentują się na nich działające w 
archidiecezji wspólnoty i duszpasterstwa akademickie, różne grupy młodzieżowe, służba 
liturgiczna itp. Spotkanie młodych zakończy się Mszą św. w Świątyni Opatrzności Bożej pod 
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Z Brzegów do Warszawy: Związek diecezjalnego 
spotkania ze Światowymi Dniami Młodzieży podkreśli szczególnie obecność Bramy Miłosierdzia 
w Świątyni Opatrzności Bożej. Wraz sześcioma młodymi przedstawicielami kontynentów papież 
Franciszek przeszedł właśnie przez tę bramę rozpoczynając 30 lipca 2016 r. 
czuwanie  modlitewne na Campus Misericordiae w Brzegach. Brama Miłosierdzia symbolizuje 
Chrystusa Miłosiernego i Jego zbawcze dzieło. Bramę, zbudowali z drewnianych listew górale. 
Wieńczy ją duża kopia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, namalowanego przez Adolfa Hyłę. 

 
/archwwa.pl/ 

 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/brama-milosierdzia-ze-swiatowych-dni-mlodziezy-trafila-do-swiatyni-opatrznosci-bozej-2/
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/brama-milosierdzia-ze-swiatowych-dni-mlodziezy-trafila-do-swiatyni-opatrznosci-bozej-2/


 

Matka polskiego męczennika:  
przebaczyłam mordercom. cz.II 

I tak to życie zleciało… 

- Tak zleciało. Szybko. Bardzo 
szybko. 

A jak się Pani czuła mając tylko 
synów? 

- Nigdy nie miałam o to pretensji. 
Trzech ich było, ale wszyscy byli 
dobrzy. Wszyscy byli ministrantami, 
potem dwóch, Bogdan i Zbyszek 
zostali lektorami. Wszyscy byli dobrzy. 

Nie było z nimi żadnych kłopotów ani w szkole, ani w kościele. 
Nigdzie. Zgodne były dzieci. Nie można narzekać. Jak chodzili 
do szkoły średniej, to religia nie była w szkole, tylko osobno w 
kościele. I nigdy nie było tak, żeby nie poszli. Organizowane 
były wówczas czyny społeczne. Stale musieli w szkole 
odrabiać. Brali ich na czyn, gdzieś do kiosków sprzątać, zamki 
naprawiać. To było zawsze w niedzielę. Dwie, trzy niedziele był 
na tych czynach społecznych, aż w końcu nie pozwoliłam mu 
iść. Niedziela to jest niedziela, a nie żeby na czyny chodzić. No 
to znowu do szkoły dostałam wezwanie. Byłam ja, było z 
dziesięcioro innych rodziców. Poszłam sobie siąść do ostatniej 
ławki i chciałam słuchać, co mówią inni rodzice. A oni, że 
wszystkie dzieci były chore… Przyszło w końcu na mnie. To 
wstałam i mówię, że ja jestem wierząca i praktykująca, i 
uważam, że czyn nie powinien odbywać się w niedzielę. W 
powszedni dzień, a nie w niedzielę. Niedziela, jak uważam, jest 
na to, żeby iść do kościoła, odpocząć, przygotować się do 
szkoły na poniedziałek. I nie było już potem czynów w 
niedzielę. 

Czy z tego powodu Zbyszek miał jakieś problemy w 
szkole?  

- Nie. Nie powiedzieli o tym dalej. Profesorowie go lubili i nie 
donieśli. Gdyby powiedzieli, może by i wyrzucili. Potem chcieli, 
żeby zapisał się do partii, mówiąc, że na jakie studia będzie 
chciał iść, to bez egzaminów pójdzie, bo się uczył dobrze. Ale 
się nie zapisał. Powiedział, że tatuś nie należy do partii, 
mamusia też nie należy, on też nie będzie należał. Nie zapisał 
się. A mówili, na jaki kierunek będzie chciał. Że na lekarza 
pójdzie bez egzaminu…  
Czyli miał swoje zasady. Nie sprzedał się tak łatwo. Później 
pozwoliło mu to w Peru stanąć w prawdzie wobec 
terrorystów, którzy w ten sam sposób się zachowywali...  

- Tak było. Czasem coś powiedział, na komunę to był zły. My 
w domu też komuny nie popieraliśmy. Jak zdawali egzaminy 
końcowe w szkole, to byli powyznaczani uczniowie. On 
codziennie szedł, choć nie było jeszcze jego terminu. Tak byle 
jak ubrał się, ale czysto. „To po co przychodzisz” – mówili mu. 
„Pomagać kolegom” – odpowiadał. Nareszcie go wzięli na 
egzamin tak jak stał. I zdał. A z języka polskiego to potem 
mówiła profesorka, że było lepiej jak na bardzo dobry napisane. 
A ile brat ma lat?  

W tym roku dokładnie pięćdziesiąt. 

- To młody jeszcze. 

Młody. Takie to wszystko proste. 

- Proste, proste. Pozdrawiam wszystkich. Nie czuję żadnego 

żalu w sercu dla morderców, tylko przebaczenie. I życzę 
każdemu, żeby umiał przebaczyć, bo jak się żyje z darem 
przebaczenia, to się żyje piękną miłością. 

                         /Rozmawiał br. Jan Hruszowiec OFM Conv./ 
 

 

Dobra Nowina dla dzieci 

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 

19 marca 2017 

Dziś w przypowieści o Samarii i Samarytance  

mowa nie o wodzie ze studni Jakuba w szklance, 

ale wodzie żywej, którą Jezus kobiecie proponuje  

i życie wieczne, dla łaknących tej wody, obiecuje.   
 

Żydzi Samarytan za nieczystych uważali, 

dlatego od wieków nawzajem się unikali, 

więc dziwi się niewiasta, że z nią w ogóle rozmawia,  

pięciu jej mężów przypomina i o szóstym rozprawia  

uwierzyła, że jest prorokiem i siadła z pustym kubłem 

gdy Jezus o każdym mówił:  

« … woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem  

tryskającym ku życiu wiecznemu», 

tak potrzebną do życia człowiekowi każdemu. 

 

Docenił Jezus wiarę spotkanej Samarytanki  

mówiąc, że jest Chrystusem patrząc w serce poganki, 

i dodał «Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co 
znamy», dlatego tak Ojca w Duchu i w prawdzie kochamy. 

 

I długo jeszcze mówił o czci w prawdzie oddawanej  

do Samarytanki, po uszy w słowa zasłuchanej, 

i wielu Samarytan w Chrystusa uwierzyło 

i odtąd już inaczej, bo w prawdzie w Boga żyło.  

 

Prosili też by Jezus dłużej w Samarii został,  

więc jeszcze dwa dni nauki głosił i się rozstał, 

a oni jeszcze długo z przekonaniem mówili, 

o prawdziwym Mesjaszu i się do niego modlili, 

a dla Pana to była największa zapłata  

gdy słyszał: « On prawdziwie jest Zbawicielem świata» 

 

Z przypowieści wynika niezależnie od mody,  

że by żyć jak najdłużej, napijmy się żywej wody, 

czyli wody tryskającej ku życiu wiecznemu 

której Jezus jest źródłem, tego życzę każdemu. 

                                                                                /Kazimierz/ 



Ogłoszenia duszpasterske
 

1.   Dziś o godz. 13.15 Msza św. dla dzieci 

pierwszokomunijnych i spotkanie formacyjne 

dla rodziców. Podczas spotkania dzieci 

otrzymają książeczki do nabożeństwa. 

Obecność obowiązkowa. 

2. W ubiegłą niedzielę ofiary zbierane do puszek 

po Mszach św.  przeznaczone były na pomoc 

misjonarzom. Zebraliśmy 875,- zł. Bóg zapłać. 

3. W tym tygodniu zostały zainstalowane dwa 

witraże: przy wejściu do kościoła i na chór. 

Zostały one wykonane przez p. Andrzeja 

Skalskiego z Józefowa. Serdecznie dziękujemy 

ofiarodawcom za ich ufundowanie. Bóg zapłać. 

4.  We wszystkie piątki Wielkiego Postu odprawiamy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Sobikowie o godz. 

17.30, w Czachówku o godz. 19.00. 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.   

5. W odpowiedzi na list ks. kard. K. Nycza 

Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialny 

Zespół Caritas podjęły decyzję o otoczeniu 

opieką 1 rodziny syryjskiej w ramach programu 

Rodzina Rodzinie Caritas Polska. Polega to na 

comiesięcznym wsparciu konkretnej rodziny w 

Aleppo kwotą 510,- zł przez okres 6 miesięcy. 

Ofiary na ten cel zbierane będą w czwartą 

niedzielę miesiąca w ramach caritasowskiej 

zbiórki do puszek. 

6. W tym miesiącu upływa trzyletnia kadencja 

Parafialnych Rad: Duszpasterskiej i 

Ekonomicznej. Prosimy o zgłaszanie do Księdza 

Proboszcza kandydatów do Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej z sekcją ekonomiczną do 31 

marca br.                                                                                                                               

7. Parafia nasza tradycyjnie organizuje w ramach 

Laboratorium wiary 22 kwietnia wyjazd do Teatru 

Roma na przedstawienie Teatru A z Gliwic pt. 
„Apokalipsa”. Bilety są bezpłatne, jedynie 

pokrywamy koszt przejazdu w kwocie 15 zł. Zapisy w 

zakrystii lub u ks. Mariusza. Pozostało kilka jeszcze 
wolnych miejsc. Zapraszamy wszystkich, w tym 

szczególnie młodzież do wzięcia udziału w tym 

przedstawieniu.                                                                                          

8. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Dziękujemy mieszkańcom Nowych 

Grobic za złożone w tym tygodniu ofiary na ten 

cel.                                                                                                                               

9.  W dniach 28.04.-30.04. zapraszamy na  

 

pielgrzymkę szlakiem 4 religii na Podlasie. 

Koszt 360,- zł. Program pielgrzymki i zapisy w 

zakrystii i kancelarii parafialnej. Przy zapisach 

wpłacamy zaliczkę w wysokości 160,- zł.                                                                                                              

10. 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!                                                                 

11. Parafialny Zespół Caritas pragnie 

zorganizować 2 kwietnia o godz. 16.00 

spotkanie wielkanocne dla samotnych. 

Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub u p. 

Prezes Parafialnego Zespołu Caritas.                                                                                                

12.   Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: - Paweł Łukasz Seremak, kawaler z 

Czaplinka w par. tutejszej i Paulina Wójcik, 

panna z Wielgolasu. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                   

13. Zapraszamy wszystkich wiernych, a szczególnie 

rodziny z dziećmi do uczestnictwa w  XII Marszu 

Świętości Życia. Przejdzie on ulicami Warszawy w 
niedzielę, 2 kwietnia pod hasłem „Tak dla życia”, by 

przypomnieć o potrzebie troski o życie człowieka od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Poprzedzi go Msza św. 
w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 11.00, po 

której zostanie udzielone wszystkim indywidualne 

błogosławieństwo. Następnie uczestnicy marszu 
zgromadzą się przy Kolumnie Zygmunta i przejdą 

Krakowskim Przedmieściem do Bazyliki Świętego 

Krzyża.                                                                                                             

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.          
  

 
Parafia nasza tradycyjnie organizuje 
w ramach Laboratorium wiary 22 
kwietnia wyjazd do Teatru Roma na 
przedstawienie Teatru A z Gliwic pt. 
„Apokalipsa”. Bilety są bezpłatne, 
jedynie pokrywamy koszt przejazdu 
w kwocie 15 zł. Zapisy w zakrystii lub 
u ks. Mariusza. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Zapraszamy 
wszystkich, w tym szczególnie 

młodzież do wzięcia udziału. 

        



Intencje Mszalne 19 III – 26 III 2017 

 

Niedziela 19.03. 
8.30(Czachówek) + Jana Książka 
8.30(Czachówek) + Sławomira Lewandowskiego w 4 rocz. śm. 
10.00 + Leszka Urbańskiego (greg.23) 
10.00 + Zbigniewa Wlazeł (im.) 
10.00 + Józefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, dziadków 
Łuczaków  
Gorzkie Żale 
12.00 + Józefa, Marianny Molaków, zm. z rodz. Hiltów i Molaków  
12.00 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich, Jana 
Należytego, Bronisławy Krawczyk 
13.15 + Franciszka w 34 rocz. śm. , zm. z rodz. Kucińskich, 
Borowskich, Kazimiery, Józefa, Mirosława Gutt, Józefy, Henryka 
Rudzkich 
13.15 + Pawła Pęczka w 3 rocz. śm. 
    Msza Św. i spotkanie dla Dzieci pierwszokomunijnych 
Poniedziałek 20.03. 
18.00 + Józefa (im) i Wandy Marczaków w 20 rocz. śm. 
18.30 + Leszka Urbańskiego (greg.24) 
Wtorek 21.03. 
18.00 + Leszka Urbańskiego (greg.25) 
Środa 22.03. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Józefy (im.), Feliksa Lankiewiczów 
+ Stanisławy w 2 rocz. śm. , Ryszarda, Tadeusza Piekarniaków, 
Zdzisława Chmielewskiego, Sławomira Borowskiego, zm. z rodz. 
Piekarniaków i Szóstkiewiczów 
18.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 26) 
Czwartek 23.03. 
7.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 27) 
Piątek 24.03.  
17.30 Droga Krzyżowa 
18.00 + Leszka Urbańskiego (greg.28) 
19.00(Czachówek)) Int. wolna 
Sobota, 25.03. Zwiastowanie Pańskie 
10.00 + Danuty Augustyniak w 7 rocz. śm. 
17.00 + Marka w 1 rocz. śm. , Marianny Wiśniewskich 
17.30 + Leszka Urbańskiego (greg.29) 
18.00 + Marianny w 11 rocz. sm. , Stanisława Szymańskich 
Niedziela 26.03. 
8.30(Czachówek) + c.r. Narkintowiczów 
8.30(Czachówek) + Genowefy i Jana Szymańskich 
8.30(Czachówek) Wg int. ofiarodawcy 
10.00 + Gabrieli, Jana Wójcików, Zofii Miszkowskiej, Heleny 
Dolińskiej 
10.00  + Heleny, Kazimierza Cicheckich 
Gorzkie Żale 
12.00 + Jana Zaręby 
12.00 + Leszka Urbańskiego (greg. 30) 
12.00 + Bolesława Pilackiego w 17 rocz. śm., zm. z rodz. Królaków i 
Pilackich 
13.15 + Marianny w 12 rocz. śm. , Apoloniusza w 1 rocz. śm. 
Gryczków 
13.15 + Edwarda, Zuzanny, Franciszka, Ryszarda Dobrowolskich     
     
                                                               intencje spisano 08.03.17 

 

 

Refleksja na  

III Niedzielę Wielkiego Postu 

„Jezusowa zaczepka” 
I nas Jezus prosi: "Daj mi pić". Pragnie, 
abyśmy dali Mu to, co mamy. Często 
jest to coś tak zwykłego, prostego i 
skromnego jak woda ze studni. Jezus 
pragnie, byśmy ofiarowali Mu to, co 
mamy, choćby naszą nędzę. Natomiast 
w zamian daje nam coś, co jest 
najcenniejsze: życie wieczne z 

zaspokojonym wszelkim pragnieniem. Aby jednak mogła się 
dokonać ta wymiana, musimy się spotkać z Jezusem. On na 
nas czeka. Jest takie miejsce i taki czas, w którym On na nas 
czeka. Chodzi więc o to, abyśmy w zbytnim pośpiechu, albo 
z powodu egoizmu, nie zignorowali Jego "zaczepki" słowami 
"daj mi pić" i nie pójść gdzieś dalej, nie podejmując z Nim 
rozmowy. On ma nam wiele do powiedzenia, a są to słowa 
życia wiecznego.  /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

Jezus obiecał Samarytance wodę żywą, 

tryskającą ku życiu wiecznemu, prawdziwą. 

«Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, 

który Mnie posłał ….». – usłyszała od Niego. 

Odeszła i uwierzyła w Mesjasza, i wiarę zaczęła szerzyć, 

i wielu Samarytan zaczęło w Niego wierzyć.         

                                                                  Kazimierz                                                                                                                                                                                  

 



 
Tweet od Papieża 

 
Post nie jest wyrzeczeniem się tylko pokarmu, 
ale wszelkiego niezdrowego przywiązania, a 

zwłaszcza grzechu. 
                                            /Franciszek/                                                                                                                                                   

 

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej odeszli do wieczności: 
14 marca 2017 r. śp. Stefania Szymańska 
 l. 88, z Czaplinka 
14 marca 2017 r. śp. Zygmunt Jerzy 
Zwoliński l. 74,   z Piaseczna 
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie… 
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