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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: Dz 2, 42-47 (Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej) 
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c) 

Drugie czytanie: 1 P 1, 3-9 (Radość płynąca z wiary) 

Ewangelia: J 20, 19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli)  
 

Wyjątkowa Monstrancja 
 

Kiedy w dniach 26–31 lipca ubiegłego roku 
podczas 29. Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie papież Franciszek modlił się na 
Campus Misericordiae na błoniach w 
Brzegach k/Krakowa, przed  ołtarzem 
adoracji eucharystycznej - „Światło 
Pojednania i Pokoju”, zapewne nikt nie 
przewidział, że piękną monstrancję, którą 
błogosławił cały świat, zobaczymy u nas w 
Sobikowie. A tak właśnie się stało w czasie 
uroczystości Triduum Paschalnego i Świąt 
Wielkanocnych w naszej parafii. Dla 
porządku przypomnę, że spotkanie 

młodych w Krakowie przebiegało pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. Były to drugie ŚDM w Polsce po 6. ŚDM w Częstochowie w 1991. Dzięki  uprzejmości 
ks. dr. Mariusza Boguszewskiego - Dyrektora Biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy 
Kościołowi w Potrzebie, który miał też  u nas rekolekcje wielkopostne w ub. roku, właśnie tę 
monstrancję, gościliśmy w Sobikowie. Zadaniem Stowarzyszenia PKwP jest pojednanie i 
solidarność na świecie oraz pomoc prześladowanemu Kościołowi wszędzie, gdzie chrześcijanie 
są prześladowani i żyją w śmiertelnym zagrożeniu. Pomoc Kościołowi w Potrzebie zajmuje się 
również wspieraniem nowej ewangelizacji, udzielaniem duchowej siły kościołom lokalnym w 
ugruntowywaniu wiary i zachęca do modlitw w intencji pokoju na świecie. Monstrancja została 
wykonana z bursztynu w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio”, przez Mariusza i 
Kamila Drapikowskich, jako część jednego z 12 ołtarzy adoracji. Jak mówił ks. Mariusz 
Boguszewski, „Światło Pojednania i Pokoju” czyli ołtarz adoracji eucharystycznej, przy którym 
modlił się na Campus Misericordiae papież Franciszek, został umieszczony w Sanktuarium Matki 
Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie historia tego kraju naznaczona jest bolesną nienawiścią 
międzyplemienną Hutu i Tutsi, która doprowadziła do tragicznego ludobójstwa w 1994 roku. Jest 
to kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej 
Pokoju”. Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Jego celem jest apostolstwo modlitewnej adoracji 
Chrystusa Eucharystycznego oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz 
budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Propaguje Apostolstwo Pokoju czyli zobowiązanie 
do codziennej modlitwy i adoracji w intencji pokoju. Stowarzyszenie zainspirowane słowami św. 
Jana Pawła II o Maryi jako Niewieście Eucharystii, podjęło inicjatywę utworzenia na świecie 
dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Ideę tę nazwano „12 
Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Pierwszy ośrodek i ołtarz powstał w Ziemi Świętej – 
25 marca 2009 roku przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie.                                                                             
(dokończenie na str.2) 
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Obecnie jest w Grocie Mlecznej 
w Betlejem), czym 
zainaugurowano Wieczystą 
Adorację Najświętszego 
Sakramentu. W 2011 r. 
Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Oziornoje w 
Kazachstanie zostało oficjalnie 
włączone do Dzieła Apostolstwa 
Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Ołtarz nazwany „Gwiazda 
Kazachstanu”, którego, 
podobnie jak w Jerozolimie, 
autorem i wykonawcą było 
„Drapikowski Studio”, w 2012 
poświęcił papież Benedykt XVI. 

Po poświęceniu na Watykanie, ołtarz nawiedzał parafie w Polsce, 
by w 2013 r.  zawitać w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju 
w Oziornoje.  To w 1936 roku do Oziornoje bezprawnie 

przesiedlono dużą grupę Polaków z Ukrainy. Kolejnym miejscem 
nieustającej modlitwy w intencji pokoju na świecie jest 
Medjugorie. W maju 2016 roku na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 
Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Jamusukro rozpoczęła się 
adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w ołtarzu 
„Donum Caritas et Pax”. Do tych miejsc Stowarzyszenie 
przekazuje całe nastawy ołtarzowe (z wyjątkiem Medjugorje, 
gdzie przekazana została monstrancja). Kolejny ołtarz tryptyk 
„Światło Pojednania i Pokoju” wykonał prof. Mariusz Drapikowski 

dla sanktuarium Matki Słowa u Pallotynów w Kibeho 
w Rwandzie. Kolejne Centra Modlitwy są planowane w 
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei 
Południowej, gdzie zostali straceni nieznani męczennicy katoliccy 
w czasie prześladowań,  oraz w Dagupan na Filipinach. 
Monstrancja, którą widzieliśmy w sobikowskim kościele, „ma 
jeździć do różnych miejsc, zwłaszcza do zakładów karnych. (…) 
Są gdzieś ludzie, którzy podejmują wieczystą adorację. Kościół 
Pomocy w Potrzebie działa tam, gdzie nie ma pokoju. Mamy 

świadomość tego, że kiedy ludzie będą modlić się o pokój przy 
tych ołtarzach, tych problemów będzie mniej” – mówił ks. Mariusz 
Boguszewski. Dziękujemy za tę wyjątkową i historyczną 
monstrancję, tak cenny dar na czas Wielkiej Nocy. Dziękujemy 
za łaskę, że mogliśmy adorować w niej  Hostię przy grobie Pana 
Jezusa, oglądać w procesji rezurekcyjnej i być błogosławieni 
przez ks. dziekana Włodzimierza Czerwińskiego Najświętszym 
Sakramentem umieszczonym właśnie w tej monstrancji. Wkrótce 
przewieziona ona zostanie do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho 
nazywanym afrykańskim Lourdes, w Rwandzie, jednym z 
najmniejszych państw w środku Afryki.            /Kazimierz Dusza/ 

 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

23 Kwietnia 2017 

Jest w Jerozolimie góra Syjon i nie wiem czy wiecie, 
Ileż zabytków na tej pięknie położonej górze na świecie. 
Jest tam świątynia Zaśnięcia Maryi do której idą pątnicy 
i wieczernik gdzie św. Piotr kazanie miał w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Tam Jezus ukazał się apostołom po 
Wniebowstąpieniu gdy siedzieli zamknięci przed Żydami w 
ciszy i skupieniu, a wcześniej była tam Ostatnia Wieczerza z 
Chrystusem, jest grób króla Dawida, i wiele miejsc 
związanych z Jezusem. 
 

Tu Jezus umywał też uczniom nogi w „Sali na górze”,  
a teraz do tych miejsc pielgrzymi odbywają podróże. 
Właśnie w tej Sali wieczorem w dniu Zmartwychwstania,  
zasiedli uczniowie do modlitwy i medytowania.  
Drzwi dokładnie zamknęli w obawie przed Żydami 
i wtedy Jezus przyszedł, stanął i rzekł: «Pokój z wami!» 
Pokazał im bok włócznią przebity i zranione ręce,  
uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana, i w podzięce 
zaprosili do wieczerzy, i chociaż nie było Tomasza,  
który nie słyszał co Jezus wygłaszał bardzo ważnego 
kiedy  tchnął na nich i powiedział: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
 
Ale Tomasz, jak to Tomasz z przysłowia – niewierny, warunek 
złożył, że uwierzy, kiedy sam zobaczy Jezusa i palec do ran 
włoży. Już niedługo, bo po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli 
w domu choć drzwi były zamknięte, Jezus przyszedł nie 
mówiąc nikomu i rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce (….)i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym». Zadrżało mu serce. 
 
Jezus rozmawiał z Tomaszem. Nie wierzyłeś, bo nie widziałeś  
A, «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? ». 
I dodał do Tomasza gdy uczniowie na obu patrzyli 
«Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
A czy wy,  wierzycie dzisiaj, gdy Boga nie widzicie? 
Chociaż naprawdę Bóg jest wokół nas i obdarza obficie

                                                             
                                                                  /Kazimierz/ 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Święto patronalne Caritas. 

Rozpoczynamy 73. Tydzień Miłosierdzia. Z 

okazji Święta Miłosierdzia Bożego odprawimy 

dodatkową Mszę św. o godz. 15.00. 

Rozpoczniemy ją Koronką do Miłosierdzia 

Bożego. Zapraszamy. Dla młodzieży 

przygotowującej się do Bierzmowania obecność 

obowiązkowa. 

2.  W odpowiedzi na wielokrotne wezwania 

Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji 

Episkopatu Polski, po Mszach św. prowadzona 

jest zbiórka do puszek jako wyraz solidarności z 

narodem syryjskim, przede wszystkim ze 

zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie 

przekazana za pośrednictwem Caritas Polska. 

Działania Caritas Polska można także wesprzeć 

wysyłając charytatywny SMS o treści SYRIA na 

numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).                                                                                                             

3.  Ze względu na zbiórkę na pomoc ofiarom 

wojny w Syrii comiesięczna zbiórka ofiar do 

puszek na rzecz swoich podopiecznych w tym 

dla 1 rodziny syryjskiej w ramach programu 

Rodzina Rodzinie Caritas Polska Parafialnego 

Zespołu Caritas odbędzie się w przyszłą 

niedzielę.                                                                                                                                                                                        

4. Spotkanie dla wyjeżdzających na 

pielgrzymkę śladami 4 religii odbędzie się w 

Sali katechetycznej 25 kwietnia o godz. 18.40. 

Na spotkaniu wpłacamy pozostałą kwotę, 

prosimy również by zabrać ze sobą na spotkanie 

dowód osobisty.                                                                                                            

5.  W dniach 28 września – 02 października 

2017 planujemy 5 – dniową samolotową 

pielgrzymkę do Fatimy z racji 100 - lecia 

Objawień. Koszt pielgrzymki 2595,- zł/os. + 60 

Euro. Program pielgrzymki i zapisy w zakrystii.                                                                                                                                   
6. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                

– Maciej Sobolewski, kawaler z Sierzchowa  w 

par. tutejszej i Joanna Katarzyna Freliszka, 

panna z par. MB Ostrobramskiej w Warszawie. 

Zapowiedź pierwsza.                                                                                                  

– Przemysław Mrowiński, kawaler z 

Buczynowa w par. tutejszej i Paulina 

Świerczewska, panna z par. św. Zygmunta w 

Słomczynie. Zapowiedź pierwsza.                                                 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                            
7. W sobotę, 29 kwietnia br., obchodzimy 

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa w 

czasie II wojny światowej. Prosimy o 

uwzględnienie w modlitwie osobistej tej 

intencji.                                                                                             

8. Trwa 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. 137 numer KRS Caritas AW – 0000225750, 

w nr. 139 PZC Sobików i zakreślić nr 140. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

9. Egzamin dla Kandydatów do Bierzmowania 

z roku II odbędzie się w sobotę 29 kwietnia o 

godz. 10.00, natomiast w  dniach 5 – 7 maja 

odbędą się Rekolekcje przed przyjęciem 

Sakramentu Bierzmowania. Szczegółowy 

program podamy w przyszłą niedzielę. 

10. Również w sobotę 29 kwietnia o godz. 9.00 

odbędzie się w Kościele zbiórka wszystkich 

ministrantów i Bielanek w związku z odpustami 

w Czachówku i Sobikowie. Na spotkanie 

zapraszamy również chętne dziewczynki i 

chłopców, którzy chcieliby włączyć się w LSO. 

11. Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem 

w kościele mozaik przedstawiających św. 

patronów spraw trudnych. Zostaną one 

zainstalowane w niszach w transepcie 

kościoła. Planujemy wykonanie mozaik 

św. Ryty, św. Antoniego Padewskiego, św. 

Judy Tadeusza i św. Krzysztofa. 

Zachęcamy do ufundowania tych 

wizerunków. Koszt wykonania przez art. p. 

Mirosława Grzelaka z Łodzi wyniesie 10 

000,- zł. za obraz. Planowany termin 

instalacji pierwszej mozaiki to wrzesień b.r.                                                                                                                      

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W „Gościu Niedzielnym” 

bezpłatny dodatek, film DVD 

„Zmartwychwstały”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 
   

 

23 kwietnia br. Chrzest przyjęli: 
 

Filip Gorzkowski, Szymon 
Szewczyk  

 
        



Intencje Mszalne 30 IV – 06 V 2017 
 

Niedziela, 23.04.   Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8.30(Czachówek) O szczęśliwy poród i zdrowie dla dziecka  

10.00 + Joanny Winiarek w 5 rocz. śm  

10.00 + Jerzego Lewandowskiego (im.) , rodziców 

Lewandowskich i Widomskich  

12.00 + Jerzego Jeziorskiego (im.)  

12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza, Józefy, Romana 

Wieczorkiewiczów 

Chrzest: Filip Gorzkowski, Szymon Szewczyk,   

13.15 + Wojciecha w 2 rocz. śm. , Józefa, Teresy Nowaków  

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 + Pawła Jarosza w 3 rocz. śm  

Poniedziałek 24.04.  

18.00 + Bogdana Tomasika w 1 rocz. śmierci   

Wtorek 25.04.  

18.00 + Moniki Grzywacz   

Środa 26.04.  

18.00 Nowenna do MBNP 

Za parafian 

O uzdrowienie małżeństwa i rodziny  

18.30 + Małgorzaty Rotuskiej-Fydrych w 30 dni po śmierci  

Piątek 28.04.   

18.00 + Jana Kłodzińskiego w 2 rocz. śmierci  

Sobota 29.04.   

16.00 Ślub: Angelika Szymańska-Kamil Olechowski  

17.00 Ślub: Aneta Strawińska – Marcin Konowrocki  

18.00 + Stanisława Manturzyka w 14 rocz. śm., Hanny Jeleń i zm. 

cr. Manturzyków Kasprzaków, Ireny Manturzyk i Józefa 

Sadowskiego  

19.00 Ślub: Renata Woźniak – Kamil Maliszewski  

Niedziela, 30.04.    

8.30(Czachówek) Krzysztofa Domańskiego w 20 rocz. śm.  

10.00 + Heleny w 1 rocz. śm., Zygmunta i Jana Piotrowiczów, 

Julianny, Eugeniusza i Mirosławy Malickich  

10.00 O bł. Boże dla Mariana i Władysławy Buczek w 60 rocz. ślubu  

12.00 + Jana w 27 rocz. śm., i Eugenii Baranów  

12.00 + Zygmunta i Stanisława Głowackich, Stanisławy Jarosz i 

zm. cr. Głowackich i Jaroszów 

CHRZEST: Michalina Ochocińska, Franciszek Gajda, Alan 

Kamiński  

13.15 + Marka Olczaka (im.)  

13.15 + Józefa i Zofii Prendotów, Gabrieli, Władysława i 

Stanisława Nowakowskich  

                                                              intencje spisano 21.04..17 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Parafialnemu Zespołowi Caritas z 

okazji Święta Patronalnego 

życzymy wielu łask Bożych w 

posłudze na rzecz potrzebujących z naszej 

wspólnoty parafialnej. Jednocześnie dziękuje 

za nieustanne zaangażowanie i różnoraką 

pomoc świadczoną parafii                                     /ks. Proboszcz/ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Refleksja na  

Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

„Tego trzeba doświadczyć! ” 
 To znamienne, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu 

pokazywał swym uczniom, aby 
uwierzyli, ręce i bok - ślady po 
gwoździach i po włóczni. Czy nie 
wystarczyło, aby uczniowie rozpoznali 
Go po twarzy? Może obawiał się, że 
widząc Go zmartwychwstałego, ale bez 
ran, pomyślą, że Jego męka i śmierć 
przyśniły im się? W każdym razie na 

pewno chciał, aby uczniowie widzieli ścisły związek między 
Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I aby nigdy nie 
zapomnieli, że do zmartwychwstania prowadzi cierpienie i 
śmierć. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli w śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa, czyli ci, którzy doświadczyli tego 
we własnym życiu. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie 
jest bowiem do oglądania, ale do doświadczenia. 
                                                          /Mieczysław Łusiak SJ/                                                                                                                          
 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Ileż znaków Jezusa w Ewangelii spisano, 
i wiele katechez nam głoszono, bo chciano 

byśmy wiarę stosowali i innym głosili. 

«Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
Więc nie bądź, już od dzisiaj niewiernym Tomaszem 

i powiedz głośno «Pan mój i Bóg mój!», choć czasem. 

                                                                    /Kazimierz/ 
 

 
Tweet od Papieża 

 
Gdy doszliśmy aż do dna naszej słabości, 

zmartwychwstały Chrystus daje nam siłę, by 
powstać.     

                                                                         /Franciszek/ 
                                        




 
W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej odeszli do wieczności: 
12 kwietnia 2017 r. śp. Mirosław Małecki 
 l. 58, z Warszawy. 
19 kwietnia 2017 r. śp. Feliksa Choińska 
l. 96 z Czarnego Lasu 
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie… 
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