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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:  1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b (Namaszczenie Dawida na króla) 
Psalm responsoryjny: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: por. 1b) 

Drugie czytanie: Ef 5, 8-14 (Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus) 

Ewangelia: J 9, 1-41 (Uzdrowienie niewidomego od urodzenia)  
 

Plan Rekolekcji Wielkopostnych w Parafii  

Św. Stanisława BM w Sobikowie 1 – 5 kwietnia 2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekolekcje prowadzi Kanonik Regularny ks. Piotr Walczak z Krakowa. 

Sobota, 1 kwietnia 
- godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
Niedziela, 2 kwietnia 
- Msze św. z nauką ogólną, godz. 8.30 w Czachówku  
godz. 10.00 i 12.00 w Sobikowie 
godz. 13.15 – dla dzieci   
godz. 18.00 – dla młodzieży                                                                              
Poniedziałek, 3 kwietnia 
- godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna w Czaplinku dla dzieci 
- godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna w kaplicy w Czachówku dla dzieci 
- godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna w Dobieszu dla dzieci  
- godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży w Gimnazjum w Cendrowicach 
- godz. 10.00 i 18.00 - w Sobikowie Msze św. z nauką ogólną 
- godz. 19.30 - Msza św. w Czachówku z nauką ogólną     
Wtorek, 4 kwietnia 
- godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna w Czaplinku dla dzieci 
- godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna w kaplicy w Czachówku dla dzieci 
- godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna w Dobieszu dla dzieci 
- godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży w Gimnazjum w Cendrowicach 
- godz. 10.00 i 18.00 - w Sobikowie Msze św. z nauką ogólną 
- godz. 19.30 - Msza św. w Czachówku z nauką ogólną  
We wtorek od godz. 14.00 odwiedzać będziemy chorych z posługą kapłańską. Prosimy o 
zgłaszanie chorych, których nie odwiedzamy w I Piątki Miesiąca do kancelarii i zakrystii. 
Środa, 5 kwietnia 
– godz. 8.30 -  Msza św. w Sobikowie dla młodzieży 
- godz. 10.00 i 18.00 - w Sobikowie Msze św. z nauką ogólną 
- godz. 11.30 - Msza św. dla dzieci  
- godz. 19.30 - Msza św. w Czachówku z nauką ogólną   
Dzień Spowiedzi w środę: od 8.00 do 12.00 i od godz.17.00            
Spowiadać będą Kapłani z naszego Dekanatu!!!                                                  /ks. Proboszcz/ 

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


Majówka z Parafią 2017 

Program  pielgrzymki szlakiem 
pogranicza kultur 4 religii 

1-3 maja  2017 r. 
01.05.2017 (poniedziałek - święto 1-go Maja) - I dzień – wyjazd 
z Sobikowa po Mszy św.  Kiermusy - ostoja żubra i tradycji 
szlacheckiej (czworaki, Karczma Rzym, Dom nad łąkami), 
Tykocin – Synagoga Wielka i Dom Talmudyczny, Barokowy 
Kościół Trójcy Przenajświętszej ufundowany przez Jana 
Klemensa Branickiego, Zamek królewski Zygmunta Augusta (w 
odbudowie). Białystok Sanktuarium Miłosierdzia Bożego grób 
Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, park i pałac Branickich,  
przyjazd na nocleg – Rozłogi (w sercu Puszczy Knyszyńskiej). 

02.05.2017 (wtorek)  - II dzień –Święta woda, Msza Św. w 
sanktuarium MB Bolesnej, zwiedzanie Góry Krzyży, Cudowne 
Żródełko,  Knyszyn zamek z autokaru, Mońki z autokaru 
Kościół MB Częstochowskiej i św. Kazimierza, Osowiec 
cytadela i twierdza,  Biebrzański Park Narodowy, Supraśl 
zwiedzanie miasta, monastyr prawosławny, Cerkiew obronna 
Zwiastowania NMP powrót na nocleg w Rozłogach.  

03.05.2017 (środa – święto 3-go Maja)  - III dzień – wyjazd 
Kruszyniany, najstarszy w Polsce zachowany drewniany  
meczet tarski z XVIII w, Mizar-cmentarz muzułmański, jadło 
tatarskie,( belysz z surówką i sosem tatarskim),  Silvarium i 
Arboretum w Poczopku z parkiem magalitów,  Bohoniki  
meczet tatarski,  Sokółka Msza Św. w kościele kolegiackim 
św. Antoniego, projekcja o cudzie eucharystycznym, powrót do 
Sobikowa. 

Wyjazd autokarem ok. 6.00 rano z Sobikowa. Koszt 430 zł, w 
tym zaliczka 200 zł., którą należy wpłacić do 09.04 2017 r. 
Całość należy uregulować do 23 kwietnia br. Przy zapisie 
należy podać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, miejsce 
zamieszkania oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dobra Nowina dla dzieci 

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 

26 marca 2017 

Czy widzieliście kiedyś niewidomego 
przez los tak bardzo poszkodowanego, 
białą laską wszystkiego przed sobą dotyka, 
zwłaszcza gdy przechodzi na drugą stronę 
chodnika. 
Kiedyś i Jezus przechodził, i ujrzał 
człowieka,  
który tam siedział, żebrał i na Niego czekał, 
a był to człowiek niewidomy od urodzenia,   
i jak każdy z nas też oczekiwał uzdrowienia. 
Ulitował się Jezus bo nie była to wina 
żebraka 
lecz zdarzyła się cudowna chwila i to nie 
byle jaka, 
Jezus wzrok mu przywrócił i przejrzał na 
oczy, 
i od tej chwili odważnie bez laski już kroczył. 
Pomyślcie jak musiał strasznie cierpieć 
codziennie 
i czekać na ludzką życzliwość miłosiernie,  
i jak wielkim darem - wzrokiem - Jezus go 
obdarzył by zobaczył wszystko wokół, o 
czym tyle marzył.  
Sąsiedzi, Żydzi, którzy żebraka dobrze znali  
i faryzeusze, że w szabat uzdrawia 
szemrali,  
bo nie chcieli uwierzyć, że Jezus czyni cuda 
już tacy są faryzeusze i ich obłuda. 
A Jezus im powiedział: «Jak długo jestem 
na świecie, 
jestem światłością świata» czy tego nie 
wiecie? 
Przyszedłem leczyć wasze ciała i chore 
dusze 
i o zbawienie zadbać przede wszystkim 
muszę. 
Jezus spotkał jeszcze kiedyś uzdrowionego  
I spytał: «Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?» 
O on z tak wielką wiarą odpowiedział 
«Wierzę, Panie!» 
i oddał Mu pokłon klęknąwszy na kolanie. 
Przejrzał żebrak na oczy, przejrzała jego 
dusza 
i wszędzie odtąd chodził i wszystkich 
nauczał. 

           Wszyscy jak tu stoimy wzrok otrzymaliśmy, 
           a czy Panu Bogu za niego podziękowaliśmy, 
           nie marnujmy łaski Bożej, którą otrzymujemy 
           i od dzisiaj o Bogu świadectwo dajemy. 

                                                                                /Kazimierz/ 



Ogłoszenia duszpasterskie
1.   Jak co miesiąc, w czwartą niedzielę miesiąca 

Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie ofiary do 
puszek na rzecz swoich podopiecznych w tym dla 1 

rodziny syryjskiej w ramach programu Rodzina 

Rodzinie Caritas Polska.                                                                                                                                                                          
2. W tym tygodniu wypada I Sobota miesiąca. O 

godz. 7.10 zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę 

św. o Niep. Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w 
tych nabożeństwach. 

3.  W sobotę 1.04.2017 r odbędzie się spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania: w Sobikowie  grupy 

P. Marii Fiejki i p. Haliny Kępińskiej godz. 17:00 rok 
I o godz. 18:00 rok II.                                                                                                                                      
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 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.                                                
6. 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 w tym 

przedstawieniu.                                                             

7. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  

Dziękujemy mieszkańcom Dębówki, Ludwikowa, 
Czaplina, Grobic, Aleksandrowa i Buczynowa za 

ofiary złożone w tym tygodniu na ten cel.                                                         
8.  W dniach 1.05.-3.05. (uwaga - zmiana terminu) 

zapraszamy na pielgrzymkę szlakiem 4 religii na 

Podlasie. Koszt 430,- zł. Program pielgrzymki i 
zapisy w zakrystii. Przy zapisach zaliczka w 

wysokości 200,- zł.                                                                                                              
9. 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!                                                                               

10. 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.                                                                                                
11. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy św. 

o godz. 10.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Ze względu na rekolekcje wielkopostne o 

godz. 18.00 odprawiona będzie Msza św. dla młodzieży 

bierzmowanej z nauką. Obecność obowiązkowa. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na budowę podjazdu dla 

niepełnosprawnych na plebanii.                                                                                                                                  
12. W przyszłą niedzielę 2 kwietnia społeczność Szkoły 

Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku 

tradycyjnie zaprasza na Kiermasz Wielkanocny przy 

Kościele w Sobikowie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony 

będzie na organizację Dnia Dziecka dla uczniów szkoły. 

13. W sobotę 1 kwietnia o godz. 18.00 rozpoczynamy 

rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 5 kwietnia. 

Poprowadzi je Kanonik Regularny ks. Piotr Walczak z 

Krakowa. Nauki rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich 

Mszach św. niedzielnych oraz w dni powszednie o godz. 

10.00 i 18.00 w kościele oraz o godz. 19.30 w Czachówku. 

We wtorek dzień chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych, 

którzy chcieliby aby odwiedzić ich z komunią św. do 

zakrystii lub kancelarii. W środę dzień spowiedzi. 

Szczegółowy program wywieszony jest w gablotach przed 

kościołem i umieszczony jest na stronie internetowej. 

Prosimy o takie zarezerwowanie czasu aby możliwy był  jak 

najliczniejszy w nich udziału. 

14.  Od przyszłej niedzieli Ministranci i Bielanki 

tradycyjnie rozprowadzać będą palmy. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczą na dofinansowanie kolonii letnich, na które 

wyjadą pod koniec lipca. Gorąco zachęcamy do wsparcia 

naszych Ministrantów i Bielanek.  

15. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Paweł Łukasz Seremak, kawaler z Czaplinka w par. 

tutejszej i Paulina Wójcik, panna z Wielgolasu. Zapowiedź 

druga. 

- Karol Bogucki, kawaler z Grobic w par. tutejszej i 

Agnieszka Pindor, panna z Drwalewa. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

16. W przyszłą niedzielę 2 kwietnia mija 12 rocznica 

odejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II. Z tej okazji Koło 

Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół Caritas 

zapraszają na Czuwanie Papieskie, które odbędzie się o godz. 

19.00 po Mszy św. wieczornej. Czuwanie tradycyjnie 

zakończymy przy pomniku naszego Papieża odśpiewaniem 

jego ulubionej pieśni „Barka” 

17. Dnia 8 kwietnia odbędzie się w ramach 32. ŚDM 

przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie 

Diecezjalny Dzień Młodzieży. Z naszej parafii udział 

w tym wydarzeniu wezmą przede wszystkim 
Kandydaci do Bierzmowania. Ponieważ w autokarze 

pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc, zapraszamy 
również młodzież studiującą i pracującą, zapisy w 

dzisiejsza niedzielę u ks. Mariusza. W sposób 

szczególny zaproszenie kierujemy do Wolontariuszy 
Parafialnego Zespołu ŚDM. 

18. 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 26 III – 02 IV 2017 

 

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     
Poniedziałek 27.03. 
18.00 O zdrowie dla Bogumiły 
Wtorek 28.03. 
18.00 + Mirosława Janikowskiego w 1 rocz. śm. , Janiny, Józefa 
Jędrzejczyków, Gabrieli, Michała Janikowskich 
Środa 29.03. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Piątek 31.03. I Piątek miesiąca 
17.30 Droga Krzyżowa 
18.00 + Szczepana, Cecylii Miszkowskich, Stanisławy, Krystyny 
Świątkiewiczów, dziadków Miszkowskich 
19.00(Czachówek)) Int. wolna 
Sobota, 01.04. I Sobota miesiąca, Rozpoczęcie Rekolekcji 
Wielkopostnych 
7.10 Godzinki 
7.30 Aby niedziela była przezywana jako dzień w którym 
chrześcijanie gromadzą się by wyznawać wiarę w 
Zmartwychwstałego Jezusa, uczestniczyć w uczcie 
Eucharystycznej – int. Koła Przyjaciół Radia Maryja 
17.30 + Zofii, Wincentego Gajowników, Józefa Dywana 
18.00 + Andrzeja Tywonka 
         Msza Święta na rozpoczęcie Rekolekcji 
Wielkopostnych 
Niedziela 02.03. Rekolekcje Wielkopostne 
8.30(Czachówek)  
8.30(Czachówek)  
10.00 + Aliny Kopyt w 8 rocz. śm. 
10.00  + Andrzeja w 13 rocz. śm. , Jana, Krzysztofa Sieńkowskich 
Gorzkie Żale 
12.00 + Jerzego, Andrzeja Michalskich, Józefa, Anny Dolińskich 
12.00 + Stanisławy Szade w 3 rocz. śm.  
13.15 + Witolda Wrotka w 4 rocz. śm 
13.15 + Eryki Majewskiej w 2 rocz. śm 
18.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny Adamskiej     
                                                               intencje spisano 08.03.17 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 kwietnia w Niedzielę Palmową przed 
Mszą Św. o godz. 10:00 odbędzie się 
procesja z palmami, dla dzieci przed 
Mszą Św. o godz. 13:15. Zapraszamy do 
wykonania palm przez różne grupy i 
osoby indywidualne. /ks. Proboszcz/ 

 

 

Refleksja na  

IV Niedzielę Wielkiego Postu 

„Niezawinione” 
  Jak często, jeszcze w tym życiu, 
możemy dostrzec po latach ukryty sens 
niezawinionego cierpienia. Sprawy 
Boże dzieją się nie tylko pośród wielkich 
cierpień, ale i w małych kłopotach 
i udręczeniach dnia codziennego. 
Każdy chrześcijanin podobny jest do 
ślepego od urodzenia, któremu Jezus 

przez sakrament chrztu otwiera oczy na świat 
nadprzyrodzony, a tak bliski. Byle tylko odważnie i cierpliwie 
świadczyć o Jezusie.          /ks. Jan Twardowski/ 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Iluż ludzi żyło w błędzie za czasów Jezusa 

których i cud uzdrowienia nie poruszał. 

Dzisiaj też nie brakuje, niejeden pozostał. 

«Trzeba nam pełnić dzieła Tego,  

który Mnie posłał», 
a czy wierzymy i prosimy o wiarę  

- spytać pozwolę. 

«Bóg /…/wysłuchuje każdego, kto jest 

czcicielem Boga i pełni Jego wolę». 
                                                                                     Kazimierz                                                                                                                                                                                  

 



 
Tweet od Papieża 

 
Pilne jest zasiewać dobro: niestrudzenie 

kultywować sprawiedliwość, szerzyć zgodę, 
wspierać integrację. 

                                            /Franciszek/                                                                                                                                                   
 

 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej odeszli do wieczności: 
18 marca 2017 r. śp. Ryszard Szokalski 
 l. 61, ze Staniszewic. 
21 marca 2017 r. śp. Tadeusz Świątkiewicz  
l. 95 z Sierzchowa. 
 

Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie… 
 

 

                                                                                                     Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

