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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: Wj 34, 4b-6. 8-9 (Bóg miłosierny i łagodny) 
Psalm responsoryjny: Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b) 

Drugie czytanie: 2 Kor 13, 11-13 (Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej) 

Ewangelia: J 3, 16-18 (Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony)  

 

 

IV PARAFIALNY FESTYN RODZINNY 

100 - lecie Objawień w Fatimie 

Dziękczynienie za dar kanonizacji św. Franciszka i Hiacynty 

 
 Wesołe Miasteczko dla dzieci  -  Pokaz Tańców Towarzyskich 

 
Pokaz kickboxingu    -   Gwiazda wieczoru: Kapela z Chmielnej 

 
Ponadto: przejażdżka zabytkowym motorem, malowanie twarzy, stoiska 
gastronomiczne, szczęśliwy numerek, strażacki pojazd bojowy  występy 

zespołów muzycznych i wiele innych atrakcji, niespodzianek i konkursów. 
Zapraszamy!!! 

 
Parafia Św. Stanisława BM w Sobikowie 

11 czerwca 2017 r. 
godz. 14.30 – 21.30 

 

 

 

KOLONIE 2017 

Parafia Św. Stanisława BM w Sobikowie organizuje kolonie dla 

Dzieci i Młodzieży. Odbędą się one w dn. 

23.07. - 02.08. br. w Rowach nad 

morzem. Koszt kolonii wynosi 950 zł. 

Zapisy z zaliczką w kwocie 300 zł  

u ks. Mariusza. 

 
 

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


Trzeci dzień Pielgrzymka szlakiem 4 
religii na patriotyczne Podlasie (cz. VI) 

Budynek jest zwieńczony jednym minaretem (wieżą) 
sygnaturkowym zakończonym półksiężycem. Pani Gienia 

zaprosiła 
wszystkich do 
środka i 

wskazała 
honorową ławę 
dla młodych, 
wyjątkowo w tym 
dniu, gdyż 

zwyczajowo 
wnętrze jest  

podzielone. 
Osobne dla kobiet i osobne dla mężczyzn, "żeby nie 
rozpraszać się podczas modlitwy" - jak wyjaśniła Pani Eugenia 
- opiekunka meczetu. Z wrodzonym sobie humorem ciekawie 
opowiadała o islamie, meczecie, zwyczajach i działalności 
gminy muzułmańskiej. Wiekowa opiekunka fantastycznie 
mówiła też o dziejach polskich Tatarów, okraszając je 
ciekawostkami i anegdotkami, jakich próżno szukać w 
publikacjach. Nie omieszkała zaprosić nas na regionalne 
kołduny i pierekaczewnik z warzyw i baraniny w pobliskim 

domu 
pielgrzyma. Z 
uwagi jednak 
na czekającą 
nas tego dnia 
długą drogę 
powrotną do 
Sobikowa, nie 
skorzystaliśmy 
z jej 

zaproszenia. 
W planie 

mamy jeszcze przecież odwiedzenie Kolegiaty św. Antoniego 
Padewskiego w Sokółce. Sokółka. Jesteśmy na terenie starej 
parafii sokólskiej erygowanej bardzo dawno - 6 stycznia 1592 
roku. Tu, w tym szczególnym miejscu gdzie w drugiej połowie 
2008 roku w kościele św. Antoniego w Sokółce doszło do 
wydarzenia eucharystycznego uznawanego na szczeblu 
diecezjalnym i przez wiernych za cud eucharystyczny, 
odprawiana Msza Św. ma szczególny wymiar. Ale najpierw w 
Domu Pielgrzyma oglądamy filmy przygotowane dla 
pielgrzymów licznie odwiedzających to sanktuarium. 
Przechodzimy do monumentalnej świątyni. Mszę św. sprawuje 
wyraźnie przejęty i podekscytowany ks. wikariusz Mariusz, 
opiekun duchowy pielgrzymki. Odczytane są w modlitwie 
wiernych intencje złożone przez większość pielgrzymów. Na 
zakończenie modlimy się przed bocznym ołtarzem w Kaplicy 
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu i widoczną w 
osobnym przeszklonym tabernakulum, kustodią z 
nierozpuszczoną krwistobrunatną strukturą 1 cm2 zakrzepłej 
krwi. To fragment części komunikantu, wtopionego w  tkaninę 
korporału. Adorujemy to miejsce z Najświętszym Sakramentem 
w zadumie i modlitwie przez dłuższy czas przed drogą 
powrotną do domów, dziękując Bogu za udaną pielgrzymkę. 
Po drodze czekała nas jeszcze inna niespodzianka w 
wykonaniu rodzimych artystów obwoźnego teatrzyku. Tym 
razem na parkingu stacji  
 

 
benzynowej, już za Białymstokiem, obejrzeliśmy naszą nowo 
upieczoną parę młodych w stylowych strojach szkockich. 
Tańce szkockie i nie tylko, rozbawiły wszystkich, którzy byli 
świadkami tego wydarzenia. Na to artystyczne wydarzenie 
reagowali nawet klaksonami i pozdrowieniami przejeżdżający 
TIR-ami kierowcy. Po godz. 21.20 autokar z pełnymi wrażeń  
pielgrzymami zatrzymał się na sobikowskim parkingu, gdzie już 
czekały rodziny. Wspaniałe trzy dni i ogromna moc wrażeń za 
nami. Pozostał nam z Sokółki wymowny przekaz za słowami 
JE ks. bp. Edwarda Ozorowskiego: „Trzeba wzmocnić wiarę w 
Eucharystię i według Niej prowadzić życie”. Do zobaczenia na 
następnej  pielgrzymce.                               /Kazimierz Dusza/

 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

Niedziela Trójcy Świętej 

11 czerwca 2017 

 

  Przenieśmy się w myślach do dawnej Jerozolimy, 
gwar wokół, idą ludzie, na światłach nie stoimy 
bo aut nie ma i sygnalizacji nie trzeba, 
ktoś się modli unosząc w górę ręce do nieba, 
na kamiennych schodach inny cicho rozmawia, 
dalej do grupki ludzi ktoś głośno przemawia. 
 
Poznajemy z daleka postać Nikodema, 
stojącego między kolumnami dwiema 
miejscowej ulicznej, znanej restauracji.  
Faryzeusza -  eksperta od interpretacji 
Pisma i żydowskiego zawiłego prawa,  
dla którego prawowierność to życia podstawa.  
 
Zanim poznamy „Uczonego w Piśmie” rozmowy  
na temat bardzo głęboko ideowy 
ze spotkanym w Jerozolimie Jezusem 
powiem kto to byli, ci mądrzy faryzeusze,  
których nie cierpieli bogaci sadyceusze.  
 
Faryzeusze byli taką partią centrową, 
wyznającą żydowską religijność ludową. 
Dzisiaj też są partie i dawniej powstawały 
i za czasów Jezusa różne partie działały. 
 
Dzisiaj Jezus Nikodemowi prawdę objawia  
o Bogu, który świat umiłował i rozmawia  
o Synu Jednorodzonym, którego powołał  
nie po to aby zamęt na ziemi wywołał 
i nie po to aby świat był potępiony 
«..ale po to aby świat został  
przez Niego zbawiony». 
Rozstrzygnijmy we własnym sumieniu 
«..Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; 
a kto nie wierzy, już został potępiony,  
bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». 
 
A wy, wierzycie w to, co Jezus mówił Nikodemowi, 
wierzącemu, bogobojnemu faryzeuszowi ? 
Wybieraj: nie wierzysz - będziesz potępiony, 
a kto uwierzy w Jezusa - ten będzie zbawiony. 
                                                                              /Kazimierz/ 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sok%C3%B3%C5%82ka


                                  Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś odbędzie się IV Parafialny Festyn Rodzinny. 
Początek Mszą św. o godz. 13.15. Szczegółowy 
program podany jest na plakatach i w naszym 
tygodniku.  O godz. 16.00 w kościele odbędzie się 
finał IX Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Religijnej i 
Patriotycznej Venite Adoremus. Szczegóły finału 
podane są na plakatach. Organizatorzy zapraszają. 
Wstęp wolny.                                                                                                                     
2. Dziękujemy mieszkańcom Aleksandrowa i 
Buczynowa za posprzątanie kościoła i ubranie 
ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą 
niedzielę prosimy o to mieszkańców Czaplina.                                                     
3. Dziękujemy rodzicom dzieci rocznicowych za 
złożony w ubiegłym tygodniu Dar Ołtarza w 
wysokości 50 zł.                                                                                 
4. W środę 14 czerwca o godz. 18:40  zbiórka 
wszystkich Ministrantów przed Bożym Ciałem. 
Obecność obowiązkowa                                                                                    
5.  W czwartek Uroczysto  ść Bożego Ciała. Tego 
dnia odprawimy Mszę św. o godz. 8.30 w kościele a 
o godz. 10.00 uroczystą Mszę św. z procesja do 
czterech ołtarzy. Trasa procesji przebiegać będzie 
tradycyjnie. Prosimy o ubranie ołtarzy i przystrojenie 
odpowiednio domów. Zapraszamy służbę liturgiczną, 
strażaków, Kółka Różańcowe, dzieci I-Komunijne do 
jak najliczniejszego udziału w procesji.                                                                                                                      
6. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy na 
tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, które w tym 
roku odprawiane będą w Sobikowie po Mszy św. 
wieczornej ok. godz. 18.30. W kaplicy w Czachówku 
nabożeństwo o godz. 19.00. W piątek poprzedza je 
Msza św.                                                                                             
7. Spotkanie organizacyjne dla uczestników wyjazdy 
wypoczynkowego w Rowach w dniach 18.-25. 
czerwca oraz chętnych na ten wyjazd (jest jeszcze 
kilka wolnych miejsc) odbędzie się w poniedziałek 
12 czerwca o godz. 18.40 w Sali parafialnej. 
Szczegóły podane są na plakacie wywieszonym w 
gablocie.                                                                           
8. Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje w 
niedzielę 9 lipca pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt 
60 zł. Zapisy wraz z zaliczką 40,- zł u ks. Mariusza 
lub u p. Bogumiły Dusza.                                                                                                   
9. Parafia nasza tradycyjnie organizuje kolonie dla 
Dzieci i Młodzieży. Odbędą się one w dn. 23.07. - 
02.08. br. w Rowach nad morzem. Koszt kolonii 
wynosi 950 zł. Zapisy z zaliczką w kwocie 300 zł u 
ks. Mariusza.                                                                                           
10. 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. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc.                                                                                                                                  
11. Parafialny Zespół Caritas dziękuje za pomoc w 
organizacji ”Święta Matki” i “Dnia Dziecka” 
właścicielom sklepu Mirabelka z Czaplinka, 
Rodzinnemu sklepowi Top Market z Chynowa oraz 
Nauczycielce Pani Irenie Czyż i uczniom Gimnazjum 
w Cendrowicach. 
12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                  
- Damian Jeziorek, kawaler z Grobic w par. tutejszej 
i Natalia Pilacka, panna z Grobic w par. tutejszej. 
Zapowiedź druga. 
– Tomasz Gutt, kawaler z Julianowa w par. tutejszej 
i Agnieszka Durka, panna z Czarnego Lasu w par. 
tutejszej. Zapowiedź druga.                                                
– Mateusz Sotek, kawaler z par. w Górze Kalwarii i 
Agata Pęczek, panna z  Krzaków Czaplinkowskich w 
par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.                                             
– Wojciech Zamecki, kawaler z Wincentowa w par. 
tutejszej i Małgorzata Walaszczyk, panna z Dębówki 
w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.  – Patryk 
Łuszczyk, kawaler z Julianowa w par. tutejszej i 
Karolina Mroczek, panna z par. w Pionkach. 
Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych polecamy 
modlitwie wiernych.    
13. Moderator Żywego Różańca w Archidiecezji 
Warszawskiej – O. Stanisław Przepierski OP zaprasza w 
sobotę, 17 czerwca br. do Sanktuarium Matki Bożej 
Lewiczyńskiej Pani Ziemi Grójeckiej w Lewiczynie na 
rejonowe spotkania parafialnych Róż Żywego Różańca 
Róże Żywego Różańca z dekanatów: czerskiego, 
grójeckiego, mogielnickiego, konstancińskiego, 
piaseczyńskiego, tarczyńskiego i wareckiego; spotkanie 
odbędzie się w kościele;  Program spotkania: 
9.30 – otwarcie spotkania i zawiązanie wspólnoty; 
9.45 – konferencja;,10.30 – przerwa; 10.45 – sprawy 
organizacyjne – pytania i odpowiedzi; 11.30 – różaniec 
przed Najświętszym Sakramentem; 12.00 – Msza Święta; 
13.00 – agapa. Róże zainteresowane wyjazdem prosimy o 
zgłoszenia w zakrystii. 

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 
nasz tygodnik parafialny. W zakrystii do odebrania 
jest miesięcznik „Różaniec”. 

 

11 czerwca br. Sakrament 
Chrztu św.  przyjęli: 

 

Wiktoria Sobiepanek, Ida Faustyna 
Kołacińska, Antoni Kamiński, 
Kacper Paczesny  

 



Intencje Mszalne 11 VI – 18 VI 2017 
 

Niedziela, 11.06.  Uroczystość Trójcy św. -  IV Festyn 

Rodzinny 

8.30(Czachówek) + Antoniny i Józefa Szymańskich, Wiesławy 

Ciechanowskiej w 7 rocz. śm., Eugeniusza Bednarka w 8rocz.śm. 

8.30(Czachówek) + Stanisławy i Mieczysława Choińskich  

10.00 + Antoniego Pieniążka (im.), Krystyny Pieniążek  

10.00 Marcina i Rozalii Kowalskich, Marianny Klimek, Stanisława 

Dymitrowskiego i Heleny Makulskiej  

Nabożeństwo czerwcowe  

12.00 + Bronisławy w 12 rocz. śm. Łukasza i Józefa Tywonków, 

zm. cr. Tywonków i Dąbrowskich  

CHRZEST: Wiktoria Sobiepanek, Ida Faustyna Kołacińska, 

Antoni Kamiński, Kacper Paczesny  

13.15 + Ryszarda Konwickiego w 2 rocz. śm., zm. cr. Konwickich, 

Antoniego i Stanisławy Zając  

Poniedziałek 12.06.  

17.30 O powrót do zdrowia dla Marlis  

18.00 + Mariusza Szczygielskiego (im.)                            

Nabożeństwo czerwcowe  

Wtorek 13.06.  

18.00 + Haliny, Zdzisława i Zenona Olczak                     

Nabożeństwo czerwcowe 

Środa 14.06.  

17.30 + Józefa Piecha w 14 rocz. śm., zm. cr. Piechów i 

Piecyków  

18.00Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

O Łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka                          

Nabożeństwo czerwcowe  

Czwartek 15.06.  

08.30 + Zbigniewa Stanisława Urbanowicza w 30 dni po śmierci 

Nabożeństwo czerwcowe  

10.00 + Antoniego Jeziorskiego (im.)  

10.00 + Antoniego Wiśniewskiego (im.)  

Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy  

Piątek 16.06.  

17.30 + Grzegorza Krawieckiego w 2 rocz. śm.  

18.00 O łaskę nawrócenia dla Marka Kusaka i jego dzieci Dawida 

i Gabriela  Nabożeństwo czerwcowe  

19.00(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Janiny  

Sobota 17.06.  

16.30 + Wojciecha i Pawła Wiśniewskich, Władysławy i Zygmunta 

Samoraj                                                          17.00 Int. wolna  

17.30 + Janiny i Stanisława, Jerzego i Stanisława Lipków, 

Stanisławy i Bolesława, Michała, Romana i Stanisława Sośnickich 

18.00 + Antoniego, Zofii i Henryki Matysiaków, Michaliny i 

Stanisława Marszałów, Andrzeja Otulaka 

Nabożeństwo czerwcowe  

Niedziela, 18.06.  

8.30(Czachówek) + Jana Jelenia  

8.30(Czachówek) + cr. Rudzkich  

10.00 + Marianny i Antoniego Choińskich, zm. cr. Choińskich i 

Brzezińskich  

 

 

 

Refleksja na  

Niedzielę Trójcy 

Przenajświętszej 

„Tylko miłość 

pokonuje zło” 
 

Chyba łatwiej wydać siebie na śmierć niż ukochanego syna. 
Bóg wybrał to, co najtrudniejsze, by wyznać nam swą miłość. 
On wie doskonale, że tylko miłość może uzdrowić ten świat 
pełen nienawiści i egoizmu. Dlatego wyznaje nam swoją 
miłość i udowadnia ją, zanim my cokolwiek zrobiliśmy dla 
Niego. Bóg nie straszy nas potępieniem. Uświadamia nam 
jednak, jakie są skutki niewiary w Jego miłość. Skoro tylko 
miłość może uzdrowić nas z nienawiści i egoizmu, to niewiara 
w nią skazuje nas na wieczną nieumiejętność kochania, czyli 
na wieczne potępienie.                      /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 

10.00 + Wandy, Władysława i Stanisława Pruszewskich            
Nabożeństwo czerwcowe  
12.00 + Witolda Piekarniaka, Jana i Józefy Rolak, Anny, 

Antoniego, Zygmunta i Marii Piekarniaków 

12.00 + Dariusza Seremaka w 2 rocz. śm, Józefa i Marianny 

Urbanowiczów, Stanisławy i Józefa Seremaków, Aliny Płaska 

CHRZEST: Maria Lewandowska 

13.15 + cr. Kłosiewiczów 

13.15 + Jana Zaręby  

intencje spisano 07.06.17 

 

 
Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

Nie wiemy czy Jezus przekonał faryzeusza 

i czy uwierzył słowom o wierze  Jezusa, 

i o misji Jednorodzonego, posłanego przez Boga, 

by świat był przez Niego zbawiony, gdy trwoga. 

Jedno jest pewne, nie wierzysz będziesz potępiony, 

a gdy wierzysz w Boga, będziesz zbawiony.  

 

                                                                        /Kazimierz/ 

 
 

Tweet od Papieża 
 

   Kościół potrzebuje świętych dnia 
codziennego, tych, którzy żyją normalnym 
życiem i w koherentny sposób niosą go w 

przyszłość. 
                                                      /Franciszek/  

                         


                                 Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

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