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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: Jr 20, 10-13 (Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców) 

Psalm responsoryjny: Ps 69 (68), 8-10. 14. 17 i 33. 34-35 (R.: por. 14c) 

Drugie czytanie: Rz 5, 12-15 (Adam jest typem Chrystusa) 

Ewangelia: Mt 10, 26-33 (Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało)  

 

Święci Archaniołowie - Michał, Rafał i Gabriel 
29 września Kościół katolicki obchodzi święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika´el, znaczy "Któż jak Bóg". Św. 

Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć razy. W najbardziej 

wymowny sposób czyni to Autor ostatniej księgi Pisma Świętego czyli 

Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła walka na niebie: Michał i 

jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i 

jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie 

znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim zostali strąceni jego 

aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami 

św. Michał Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest on 

duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki 

Boga. Doznaje on wielkiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich 

uszczęśliwianiu. Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, nazywano św. Michała księciem narodu 

wybranego. Prorok Daniel zalicza go do jednego z pierwszych książąt. Zapewnia, że tylko Michał 

Archanioł może pomóc w walce z wrogiem. W Nowym Testamencie św. Michał kontynuuje te rolę 

obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla 

nich chwilach. Imię Gabriel znaczy: "Mąż Boży" lub "Wojownik Boży". Z tym imieniem spotykamy 

się w Starym Testamencie, w księdze proroka Daniela. Najpiękniejszą jednak misję spełnił św. 

Gabriel w Nowy Testamencie, kiedy zwiastował Zachariaszowi w świątyni w Jerozolimie 

narodzenie syna - św. Jana Chrzciciela oraz kiedy Najświętszej Maryi Panny zwiastował 

narodzenie Pana Jezusa - Syna Bożego. Te dwa wydarzenia szczegółowo opisał św. Łukasz w 

swojej Ewangelii. Niektórzy z pisarzy kościelnych nazywają św. Gabriela aniołem stróżem Świętej 

Rodziny. Prawie wszystkie obrządki chrześcijańskie umieściły wspomnienie świętego Gabriela 

tuż przed lub po uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Tak było i w liturgii 

rzymskiej do roku 1969, kiedy to przełożono pamiątkę na dzień 29 września. Papież Pius XII w 

1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Kult św. Gabriela jest 

znacznie mniejszy niż kult św. Michała. Imię Gabriel jest już coraz rzadziej spotykane. Hebrajskie 

imię Rafał: "Bóg uleczył". Jest ono związane z biblijną opowieścią o Tobiaszu. W tej opowieści 

święty Rafał mówi sam o sobie: "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w 

pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański"(Tb 12, 15). Święty Rafał doznawał czci jako patron 

chorych i podróżnych. W Polsce imię Rafał należy do dość popularnych. Wśród znanych postaci 

imię to nosili: błogosławiony ojciec Rafał z Proszowic, św. Rafał Kalinowski, błogosławiony ojciec 

Rafał od św. Józefa - karmelita, którego beatyfikował w 1983 roku papież Jan Paweł II. 

                                                                                                                /Józef Rydzewski/         

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


Słodkie niebo nad Festynem cz. II 

Po tych mocnych i atrakcyjnych 
wrażeniach na scenę wkroczyła 
znana od lat na warszawskich 
ulicach Orkiestra Uliczna z 
Chmielnej czyli popularna ”Kapela 
z Chmielnej”, która w tym roku 

była Gwiazdą Wieczoru i ozdobą naszego festynu. Zespół 
grał w składzie: Robert Piasecki - keybord, Andrzej 
Boguracki - gitara śpiew, Jan Stokowski - akordeon śpiew. 
Na rozpoczęcie Ich występu usłyszeliśmy w wykonaniu p. 
Roberta Piaseckiego wprowadzający w atmosferę religijnych 
przeżyć utwór Franza Petera Schuberta – „Ave Maryja”. 
Kolejnymi utworami to już znane i popularne piosenki o 
Warszawie, warszawskiej ulicy i piosenki sprzed lat. Między 
innymi usłyszeliśmy:  „Warszawa da się lubić”, „Na prawo 
most, na lewo most”, „Złoty pierścionek”, „Piosenka o mojej 
Warszawie”, „Czy tutaj mieszka  panna Agnieszka”, „Tango 
andrusowskie, „Bal na gnojnej”, „Hanka”, „Ballada o Felku 
Zdankiewiczu”, „Franka, Franka”. Osobną grupę stanowiły 
piosenki przedwojenne i sprzed lat:  m.in. „Umówiłem się z 
nią na 9-tą”, „Zimny drań”, „To 
ostatnia niedziela”, „Już nigdy”, 
"Serduszko puka”, „Graj piękny 
Cyganie”, „Cicha woda” i „Teraz 
jest wojna”.  Rozbawieni i 
wprowadzeni w atmosferę 
taneczną, co niektóre pary na ”trawiastym parkiecie” dawali 
upust swojemu zamiłowaniu do tańca, tym bardziej, że za 
chwilę czekał nas występ i pokaz profesjonalnego tańca pary 
klasy sportowej E. Na scenę typowym tanecznym krokiem 
weszła w pięknych strojach, urocza para: Dominik Olewiński 
i Dominika Pałyska ze Szkoły Tańca „Emotion”. 
Charakterystycznym ukłonem przywitała oklaskującą ich 
publiczność. Założycielami Szkoły są Joanna i Jacek 
Stefańcy – zawodowa para taneczna, reprezentanci Polski 
na arenie międzynarodowej w tym na Mistrzostwach Świata 
w Blackpool w Wielkiej Brytanii w 2016 r. Młodzi tancerze, 
Dominik Olewiński i Dominika Pałyska, zatańczyli kilka 
tańców latynoamerykańskich i kubańskich: rumbę, sambę, 
cha cha i rock and rolla (jive). Pokaz, chociaż krótki, 
dostarczył widzom niecodziennych i silnych emocjonalnych 
wrażeń. Równolegle na boisku i okolicznym placu ciszyły się 
wielkim zainteresowaniem liczne zawody sportowe, które w 
doświadczony sposób prowadził p. Witold Gugała ze 
Stowarzyszenia „Nasza Parafia”. Atrakcje uzupełniało 
ustawione na placu wesołe miasteczko nadzorowane w 
zakresie sprzedaży biletów przez Bogusię Dusza, 
Kazimierza Durołka z pomocą Emilii Ambroziak i Natalii 
Mrowińskiej. W skład wesołego miasteczka dostarczonego 
przez firmę „4in1” Pana Pietrzyka z Gabryelina wchodziły: 
olbrzymia zjeżdżalnia dla młodszych dzieci, symulator lotów 

tzw. żyroskop z przeciążeniami 
do 3G, kule wodne, stanowisko z 
watą cukrową, popcornem a 
przede wszystkim po raz 
pierwszy na festynie ustawiona 
olbrzymia, dmuchana rakieta 

„Spaceship”. Wewnątrz tego kosmicznego pojazdu, na placu 
zabaw ze zjeżdżalnią i atrakcyjnym torem przeszkód dzieci 
doznawały dodatkowych, emocjonalnych przeżyć. 
Organizatorzy zadbali także o atrakcje smakowe cieszące 

nasze podniebienia. Mieliśmy do wyboru dania mięsne z 
grilla: karkówkę, kiełbasę i kaszankę z papryką i cebulą, które 
serwowali p. Wiesław Olizarowicz, Alina Berlińska, Elżbieta 
Grzewińska i Anna Kabala, a nad całością grillowania i 
zaopatrzenia czuwali niezawodni Ula i Zdzisław 
Tywonkowie. Pyszne i świeże ciasta domowego wypieku 
(Zofii Antosiewicz, Alicji Berlińskiej, Bogumiły Duszy, Alicji 
Rączki i Zofii Tywonek) sprzedawane były przez Zofię 
Tywonek i Alę Rączkę z pomocą Karoliny Smakoszewskiej, 
napoje i lody o wielu smakach były rozprowadzane przez 
Krystynę i Zdzisława Borowskich i Marię Fiejkę. Dla 
smakoszy była możliwość zjedzenia pysznej grochówki 
prałackiej z polowej kuchni mocno kraszonej boczkiem i 
kiełbasą, której p. Tomek Żaczek nie żałował. Sprawnym i z 
uśmiechem wydawaniem grochówki zajęły się Jola 
Górzyńska i Paulina Olizarowicz, co zauważyli nawet p. 
Burmistrz Dariusz Zieliński z żoną Barbarą, którzy zaszczycili 
swoją obecnością nasz Festyn Rodzinny.  
                                                                /Kazimierz Dusza/ 
 

 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 

XII Niedziela Zwykła 

25 czerwca 2017 

 
Wreszcie nadeszły zasłużone wakacje,  
dłuższy dzień bez lekcji, późniejsze kolacje, 
odpocząć można od zadań, klasówek, od szkoły, 
rzucić w kąt na dwa miesiące zeszyty, bazgroły, 
wyciągnąć rowery, rolki i skakanki 
i poznać nowych kolegów i koleżanki.  
 
Jest cieplej, dużo czasu, wszystko się budzi 
Jezus też mówi: «Nie bójcie się ludzi! 
Niech to będzie dla was na wakacje przestrogą, 
nie bójcie się tych, co duszy zabić nie mogą, 
lecz tych którzy duszę i ciało w piekle zatracają  
bo ci naprawdę złe zamiary wobec was mają. 
 
Jezus podsuwa nam takie proste rady,  
byśmy zaufali Bogu i daje przykłady: 
o wróblach, co bez woli Boga nie spadają, 
o włosach co zliczone na głowach ludzie mają. 
Nie bójmy się, jesteśmy najważniejsi dla Boga, 
i uwielbiajmy Go, bo „bez Boga ani do proga”, 
jak mówi stare ludowe polskie przysłowie,  
które nie wielu zna i znaczenia nie powie. 
 
Nie zwlekajmy więc dłużej tylko się obudźmy. 
«Do każdego więc, kto się przyzna  
do Mnie przed ludźmi,  
przyznam się i Ja przed moim Ojcem,  
który jest w niebie». 
I będzie przy nas w każdej naszej potrzebie. 
 
«Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,  
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w 
niebie”. Czuwajmy, byśmy nie byli za życia  
na własnym pogrzebie. 
 
                                                                              /Kazimierz/ 
 



                                Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś po raz ostatni przed przerwą 

wakacyjną zostanie odprawiona Msza Św. 

o godz. 13.15 dla dzieci. Młodzieży i 

dzieciom życzymy aby rozpoczynające się 

wakacje były dla nich czasem radosnego 

odpoczynku ale też i poznawania śladów 

Boga zapisanych w świecie stworzonym.  

2. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jak 

zwykle Parafialny Zespół Caritas zbiera do 

puszek ofiary na rzecz swoich 

podopiecznych. 

3. Dziękujemy nowożeńcom Joannie i 

Maciejowi za posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy 

ponownie o to mieszkańców Czaplina. 

4. 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. 

5.  W przyszłą niedzielę I niedziela 

miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00 

Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją a 

po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół 

Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie ponownie na 

pokrycie kosztów remontu dachu nad 

zakrystią w kaplicy w Czachówku, który 

planujemy rozpocząć w sierpniu br.                                                                                                   

6. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa czerwcowe, które 

w tym roku odprawiane są 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. 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.                                                                                                    

8. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                       

9.  20 czerwca otrzymaliśmy dekret Kurii 

Metropolitalnej Warszawskiej o 

zwolnieniu ks. Mariusza Białęckiego z 

urzędu wikariusza w naszej parafii. W 

jego miejsce mianowano ks. Michała 

Dłutowskiego, dotychczasowego 

wikariusza w parafii NMP Królowej 

Świata w Warszawie. Oficjalne 

pożegnanie ks. Mariusza odbędzie się w 

niedzielę 20 sierpnia ale już dziś 

dziękujemy mu za zaangażowanie w pracę 

duszpasterską podczas jego czteroletniego 

pobytu wśród nas. Nowego wikariusza 

powitamy w parafii w niedzielę 27 

sierpnia.                                                                                                                                 

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii jest do nabycia 

„Gość Niedzielny” i dwa numery 

„Niedzieli”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.  

  
W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna 
czynna jest w środy i piątki po  Mszach św. 
wieczornych. Możliwość spowiedzi w 
wybrane niedziele i piątki od godz. 17.00 do 
Mszy św. wieczornej oraz po zgłoszeniu w 
zakrystii lub kancelarii.

 

24 czerwca br. 
Sakrament Małżeństwa 

zawarli: 
Joanna Freliszka                   

i Maciej Sobolewski 

 
 

25 czerwca br. Sakrament 
Chrztu św.  przyjęła: 

 

Alicja Helena Kępa 
 



Intencje Mszalne 25 VI - 02 VII 2017 
 

Niedziela, 25.06.  

8.30(Czachówek) + Leona Winiarka z okazji Dnia Ojca  

8.30(Czachówek) + Krzysztofa Karalucha  

10.00+ Jana(im.), Heleny, Mariana, Stefana Makulskich, 

Marianny Klimek, Marianny Zwolińskiej   

10.00 + Zenona (im.), Heleny Chajęckich, Andrzeja Szymczaka            

Nabożeństwo czerwcowe  

12.00 + Władysława, Heleny, Franciszka Tokajów  

13.15 + Pawła Jarosza (im.), Marianny i Piotra Jaroszów 

Poniedziałek 26.06.  

17.30 O łaskę nawrócenia dla Marka Kusaka i jego dzieci Dawida 

i Gabriela  

18.00 + Danuty Urbańskiej 

Nabożeństwo czerwcowe  

Wtorek 27.06.  

17.30 + Władysławy, Władysława Lankiewiczów  

17.30 + Jacka Olczaka w 40 rocz. ur.  

18.00 + Władysława Ogonka, zm. z rodz. Zięcinów i Ogonków                 

Nabożeństwo czerwcowe  

Środa 28.06.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Ireneusza Rolę 

Nabożeństwo czerwcowe  

Piątek 30.06. 

17.00 + Ireny Ostrowskiej w 30 dni po śmierci  

17.30 + Piotra Biczyka (im.)  

18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Weroniki i Grzegorza Ufnal 

w 1 rocz. ślubu  

18.30 + Danuty Niewiadomskiej w 2 rocz. śm.                                                   

Nabożeństwo czerwcowe  

19.00(Czachówek) Int. wolna  

Sobota 01.07.  

15.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wandy i Jerzego 

Pietruchów w 50 rocz. ślubu  

16.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Patrycji z okazji 18 rocz. 

urodzin  

17.00 + Grażyny Gocel w 8 rocz. śm.  

17.30 int. wolna                                                                          

18.00 + Władysława, Cecylię, Stanisławy, Elżbiety 

Lewandowskich  

Niedziela, 02.07.  

8.30(Czachówek) + Karoliny Gugały  

8.30(Czachówek) + Danuty Gabrysiak w 5 rocz. śm. , zm. z rodz. 

Matysiaków, Gabrysiaków, Marianny Budziszewskiej  

10.00 + Mariana, Marianny Wojdatów, Elżbiety Ammel, Antoniny 

Kędzierskiej  

10.00 + Stanisława Stańczyka w 2 rocz. śm.  

12.00 + Tadeusza w 25 rocz. śm. , Ryszarda, Stanisławy 

Piekarniaków   

12.00  Marianny, Stanisława, Piotra Anuszewskich 

CHRZEST: Mikołaj Kowalczyk vel Kowalski, Marcelina 

Urbanowicz  

 

 

Refleksja na  

XII Niedzielę Zwykłą 

„Bądźmy realistami” 

 
Nie powinniśmy bać się ludzi, bo ich 
zakres działania jest zawsze bardzo 

ograniczony. Nawet najgorsi ludzie nie są w stanie odebrać 
nam tego, co jest najważniejsze - życia wiecznego. To 
możemy stracić tylko "na własne życzenie". Bądźmy 
realistami: to, że czynimy jakieś dobro nie oznacza, że nikomu 
się nie narazimy. Narażenie się na ludzką nieżyczliwość grozi 
nam zawsze, niezależnie od naszej woli i od naszego 
postępowania. Dlatego nie warto oczekiwać, że ludzie będą 
dla nas zawsze dobrzy. Tylko Bóg jest zawsze dla nas dobry, 
nawet gdy Go zranimy. Dlatego w Bożej obecności zawsze 
możemy czuć się bezpiecznie, w odróżnieniu do ludzi, którym 
tak trudno dogodzić.                           /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

  

 
Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

Nie bójmy się ludzi, bo Pan zawsze z nami, 

dla Niego jesteśmy córkami, synami 

I dobitnie mówi «…kto się przyzna do Mnie… », 

(nawet powiem więcej, kto się przyznać umie) 

«przyznam się i Ja przed moim Ojcem w niebie»,  

O każdej porze i zawsze gdy będziesz w potrzebie. 

                                                                        /Kazimierz/ 


 

 
Tweet od Papieża 

 
   Nie odwracajmy oczu od nowych form biedy i 

marginalizacji, które uniemożliwiają 
prowadzenie godnego życia. 

                                                      /Franciszek/  
                         


 

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej odeszli do wieczności: 
11 czerwca 2017 r. śp. Marek Grzegorz Sobiecki 
l. 50, z Góry Kalwarii 
15 czerwca 2017 r. śp. Leokadia Zygmunt 
l. 66 z Krępy 
16 czerwca 2017 r. śp. Michał Rojek 

                    l. 93 z Czachówka 
                             Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie… 
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