
                              

           Wieści Parafialne 
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    V Niedziela Wielkiego Postu      
  

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 

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:  Ez 37, 12-14 (Udzielę wam mego ducha, byście ożyli) 
Psalm responsoryjny: Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8 (R.: por. 7bc) 

Drugie czytanie:  Rz 8, 8-11 (Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa) 

Ewangelia: J 11, 1-45 (Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem)  
 

12. rocznica śmierci Jana Pawła II 

Jan Paweł II zostawił ogromne dziedzictwo, 
które Polska powinna wykorzystać – mówi o 
tym kard. Zenon Grocholewski, były prefekt 
Kongregacji Edukacji Katolickiej, 
wspominając świętego Papieża Polaka. 2 
kwietnia mija 12. rocznica śmierci Jana Pawła 
II. Kard. Zenon Grocholewski, mówiąc o św. 
Janie Pawle II, z którym wiele lat 
współpracował, zwraca uwagę na jego ducha 

modlitwy i otwartości na ludzi. Podkreśla, że Jan Paweł II zawsze był sobą i nigdy nikogo 
nie obraził. W związku z 12. rocznicą śmierci św. Jana Pawła II tradycyjnie już na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie w niedzielę 2 kwietnia będzie miała miejsce wieczorna modlitwa. 
O godz. 21.37, w godzinie śmierci Jana Pawła II, mieszkańcy stolicy usłyszą tam utwór 
„Cisza” w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Będzie można usłyszeć też 
koncert Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II przepleciony nagraniami ze słowami Jana 
Pawła II. 2 kwietnia o godz. 15.00 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 
rozpocznie się koncert papieski, podczas którego zabrzmi oratoryjne dzieło „Litania do św. 
Jana Pawła II” autorstwa Jana Krutula. Warszawskie obchody przygotowuje Centrum Myśli 
Jana Pawła II. Z okazji rocznicy śmierci Papieża Polaka organizowane są też tradycyjnie 
spotkania modlitewne w diecezjach i parafiach. Na antenach Telewizji Polskiej 
wyemitowane zostaną zaś programy i filmy poświęcone historii życia Ojca Świętego. 
                                                                /Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12 rocznica odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II w Sobikowie 
 
Koło Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół Caritas zapraszają na Czuwanie Papieskie, 

które odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 19.00 po Mszy św. wieczornej. Czuwanie 

tradycyjnie zakończymy przy pomniku naszego Papieża odśpiewaniem jego ulubionej 

pieśni „Barka” 

 
 

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


 

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/ 

 

GABRYSI ROTUSKIEJ Słowa 
otuchy i wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 
CÓRKI składają członkowie  Koła 
Przyjaciół Radia Maryja  
i Parafialnego Zespołu Caritas 

 

 

Dobra Nowina dla dzieci 

Piąta Niedziela Wielkiego Postu 

22 Kwietnia 2017 

Na wschodnim zboczu Góry Oliwnej leży Betania, 
to tam mieszkali: Łazarz i siostry Marta i Maria, 
Ludzie ci to dobrzy przyjaciele Pana Jezusa, 
nieraz tam Chrystus do nich z wizytą wyruszał.   
To niedaleko, trzy kilometry od Jerozolimy 
przychodził Jezus do wioski gdzie odwiedzał rodziny. 
 
Pewnego razu brat Łazarz ciężko zachorował,  
co Jan ewangelista jako jedyny odnotował. 
Siostry szybko posłały do Jezusa posłańca,  
gdyż choroba trwała długo i nie miała końca. 
 
Chociaż uczniowie odradzali drogę do Judei, 
bo niebezpieczna była, pełna wrogów i kamieni, 
żal było Jezusowi swojego przyjaciela Łazarza, 
przecież wtedy nie było pogotowia, lekarza, 
na osiołkach lub pieszo pokonywało się drogę,  
więc Jezus powiedział idziemy, przyjacielowi pomogę 
i po kilku dniach Pan Jezus przyszedł do chorego 
niestety zastał Łazarza już pochowanego.  
 
Był cztery dni w grobie gdy Marta wybiegła na spotkanie 
Jezus wnet uspokoił Martę: «Brat twój 
zmartwychwstanie». 
Marta wierzyła w zmartwychwstanie i słuchając spuściła 
powieki  
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.  
«Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Syn 
Boży…». 
Powiedziała Marta, a Jezus pogłaskał jej głowę i rękę 
położył. 
 
Modlił się długo Jezus nad grobem i prosił Ojca, 
któremu ufał i wierzył bezgranicznie do końca. 
«Usuńcie kamień!» Jezus powiedział i usunęli,   
zmarły leżał przewiązany opaskami - zdrętwieli. 
 
A Jezus, który Łazarza tak bardzo miłował,  
spojrzał w górę i donośnym głosem zawołał,  
«Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły 
z którego twarzy biała chusta i opaski spadły,  
i przywitał go Jezus i rozwiązać nakazał,  
a Bogu Ojcu dziękując, władzę nad śmiercią pokazał. 
 
Była to bardzo ważna Ewangelia więc musicie, 
powiedzieć wszystkim drogie dzieci, że wierzycie,  
że Jezus swą Bożą siłę, może przywracać życie  
a ludziom wierzącym w Niego dawać je obficie. 
 

                                                                              /Kazimierz/ 



Ogłoszenia duszpasterskie
1.   Dziś 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. Parafialny Zespół Caritas organizuje dziś 

o godz. 16.00 spotkanie wielkanocne dla samotnych. 
Dziś 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”.                                                                                                                        

2. 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. 

3. Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Potrwają 

one do środy 5 kwietnia. Prowadzi 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. Taca 

zbierana podczas Mszy św. w dni powszednie 

rekolekcji przeznaczona jest na wsparcie inicjatyw 
duszpasterskich księdza rekolekcjonisty. Prosimy o 

takie zarezerwowanie czasu aby możliwy był  jak 

najliczniejszy udziału w rekolekcjach.                                                                                    
4.  Ministranci i Bielanki tradycyjnie rozprowadzają 

palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczają na 

dofinansowanie kolonii letnich, na które wyjadą pod 
koniec lipca. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych 

Ministrantów i Bielanek.                                                  

5.  W sobotę 8.04.2017 r. nie odbędzie się spotkanie 
dla Kandydatów do Bierzmowania grupy PP. 

Elżbiety Talarek i Bogumiły Dusza w Sobikowie.  

Młodzież tego dnia bierze udział  w Wilanowie w 
Diecezjalnym Dniu Młodzieży.                                                                  

6. W piątek 7 kwietnia o godz. 18.30 odprawimy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. 
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.                                                                                                               

7. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. W 

Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz. 18.00 
Msza św. W Czachówku tego dnia nie ma Mszy św. 

Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią św. do chorych.                                                                                                         

8. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. 

Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. Uroczysta 

procesja z palmami odbędzie się przed Mszą Św. o godz. 

10.00 oraz przed Mszą św. dla dzieci. o godz. 13.15. Dzieci i 

wiernych prosimy by na początku Eucharystii zgromadzić się 

przy wejściu do Kościoła, ponieważ tam rozpoczniemy Mszę 

Św. i procesję na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa 

do Jerozolimy. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla dzieci 

pierwszokomunijnych i ich rodziców. Dzieci podczas 

spotkania otrzymają Biblię.                                                                                               
10. 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.                                                             
11. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  Dziękujemy 

mieszkańcom Krępy, Cendrowic, Obrębu, Parceli 

Czaplinkowskiej, Karoliny i Staniszewic za ofiary złożone w 

tym tygodniu na ten cel.                                                                                                                                              
12.  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 160,- zł.                                                                                                              
13. 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!                                                                 

14. 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.- 

Maciej Marian Proszewski, kawaler z Góry Kalwarii i 

Natalia Krystyna Więsek, panna z Krzaków 

Czaplinkowskich w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                        
15. Dnia 8 kwietnia  o godz. 9:30 wyjazd Kandydatów do 

Bierzmowania na Diecezjalny Dzień Młodzieży w 

Wilanowie w ramach 32 ŚDM.  

16. Księża Marianie zapraszają do Góry Kalwarii na 
dwa wydarzenia pasyjne: 8 kwietnia w sobotę o godzinę 

15.00 na Misterium Męki Pańskiej, który odbędzie się na 

rynku miejskim, natomiast  następnego dnia 9 kwietnia w 

Niedzielę Palmową o godzinie 17.00 na przeniesione 

relikwie Drzewa Krzyża z kościoła parafialnego do kościoła 

Podwyższenia Krzyża. Uroczystościom będzie 

przewodniczył JE. Ks. bp Piotr Jarecki . W ramach 

nabożeństwa zostaną odśpiewane Gorzkie Żale.                                                           
17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 

do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do 

odbioru jest miesięcznik Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.                                                                      
   



Intencje Mszalne 02 IV – 09 IV 2017 

 

Niedziela 02.04. Rekolekcje Wielkopostne 
8.30(Czachówek)  
8.30(Czachówek)  
10.00 + Aliny Kopyt w 8 rocz. śm., Jana i Wiesława Kopyt 
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     
Poniedziałek 03.04. Rekolekcje Wielkopostne 
10.00 + Stanisława i Stanisławy Nadolnych, zm. z rodz. Zacharskich 
i Nadolnych 
18.00 Int. wolna 
19.30(Czachówek) Int. wolna 
Wtorek 04.04. Rekolekcje Wielkopostne 
10.00 + Zofii  w 4 rocz. śm.. , Jana, Elżbiety Koc, Jana, Marię 
Tywonków, Tadeusza Piwowarczyka, Grzegorza Kozińskiego 
18.00 + Amelii, Franciszka Orłowskich, zm. z rodz. Gozdalików i 
Orłowskich 
19.30(Czachówek) Int. wolna 
Środa 05.04. 
8.30 Msza Św. w intencji Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów Gimnazjum 
w Cendrowicach 
10.00 + Lucyny i Henryka Pawlickich 
11.30 Msza Św. w intencji Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów Szkół 
Podstawowych w Czachówku, Czaplinku i Dobieszu 
18.00 Za parafian 
19.30(Czachówek) Msza Św. na zakończenie Rekolekcji 
Int. wolna 
Piątek 07.04.  
18.00 + Marianny Malinowskiej w 20 rocz. śm., Stefanię, Tadeusza 
Szymańskich 
19.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii 
Sobota, 08.04.  
18.00 Int. wolna 
Niedziela 09.04. Niedziela Palmowa 
8.30(Czachówek)  
10.00  + Stefana Kowalczyka w 5 rocz. śm. , Antoniny, Józefa 
Kłoszewskich 
Gorzkie Żale 
12.00 + Jadwigi w 1 rocz. śm. , Wacława Augustyniaków 
12.00 + Tadeusza Golika w 1 rocz. śm.  
13.15 + Krystynę, Marcjannę, Wacława Lewandowskich 
 
                                                               intencje spisano 31.03.17 

 
Tweet od Papieża 

 
Poszczenie z sercem przepełnionym pychą 
robi więcej złego niż dobrego. Pierwszy post 

to pokora. 
                                            /Franciszek/                                                                                                                                                   

 

 
7 kwietnia o godz. 18.30  zapraszamy na 
Drogę Krzyżową ulicami parafii. 

 

 

 

Refleksja na  

IV Niedzielę Wielkiego Postu 

„Oto choruje ten, którego Ty 

kochasz ” 
Dzisiejsza Ewangelia podkreśla wagę 
przyjaźni. Jezus przyszedł do 
wszystkich, nikogo nie odrzucał, nie 
dyskryminował żadnej grupy osób. Ale 
miał również przyjaciół. Pielęgnował i 
cenił ludzkie uczucie przyjaźni. Taką 
oazą przyjaźni była dla Jezusa Betania. 

Tam przebywał często i chętnie w towarzystwie trójki 
rodzeństwa: Marty, Marii i Łazarza. Betania była dla Jezusa 
miejscem oddechu, zatrzymania się, nacieszenia się ludzką 
przyjaźnią, a także miejscem duchowej odnowy do 
codziennego trudu ewangelizacji. Przyjaźń Jezusa była 
głęboka i delikatna. Taka przyjaźń jest zdolnością 
rozumienia drugiego do głębi. I taka przyjaźń nie potrzebuje 
wielu słów. Gdy zachorował Łazarz, jego siostry przekazują 
zwięzłą wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty 
kochasz”. Bez zbędnych słów, bez komentarzy. Bóg, który 
płacze nad śmiercią przyjaciela jest może dla wielu bardziej 
przekonujący, niż Bóg, który wskrzesza do życia Łazarza. 
Jezus wzruszył się w duchu, Jezus zapłakał, Jezus się 
rozrzewnił – te czasowniki zbliżają Jezusa do naszych 
niepokojów, naszej obawy przed cierpieniem, naszego 
protestu wobec śmierci. Czy jestem zdolny do przyjaźni? 
Czy mam przyjaciół, czy raczej wielu znajomych? Czy Jezus 
jest fundamentem moich ludzkich przyjaźni? Czy potrafię 
nawiązywać relacje w wolności, nie wiążąc innych z sobą 
uczuciowo i nie wykorzystując ich potrzeb emocjonalnych? 
Czy nie manipuluję przyjaciółmi, nie zniewalam ich sobą? 
Czy nie wstydzę się uczuć? Czy potrafię je wyrażać? Czy 
raczej noszę zewnętrzne maski?            /Stanisław Biel SJ/ 
 







Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

Dziś na przykładzie opisu z Ewangelii Jana, 

poznajemy siłę wiary w Boga, naszego Pana. 

Czy dobrze słowa Jezusa do Ojca zrozumiałeś? 

«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. 

Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz». 

A ty jak postępujesz? Czy za łaski dziękujesz?  

                                                                                        Kazimierz 
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