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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Michał Dłutowski 

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 

 1. czytanie (Jr 20, 7-9) (Prorok poddany próbie) 

 Psalm responsoryjny: (Ps 63 (62), (Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza) 

 2. czytanie (Rz 12, 1-2) (Rozumna służba Boża) 

 Ewangelia (Mt 16, 21-27) (Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie) 

 

Czcigodny księże Michale, nasz nowy Wikariuszu , 
/fragment powitania z 27.08.2017 r./ 
 

Witamy na terenie Sobikowa i naszej parafii, 

witamy najbardziej serdecznie jak kto tylko potrafi, 

witamy naszego nowego Wikariusza,  

który zastąpi nam teraz ks. Mariusza. 

Witamy bardzo gorąco księże Michale 

w kościele zbudowanym na naszej wierze, 

 jak na skale, 

którego ks. Prymas Wyszyński konsekrował  

a Ciebie ks. Kardynał do nas pokierował. 

Witamy w progach kościoła Św. Stanisława BM, 

to zaszczyt być u nas i wiele z tego wynika. 

Ta ziemia i okolica pięknem przepełniona 

jak Akademia Sztuk Pięknych tak księdzu znajoma. 

U nas ksiądz odpocznie od zgiełku wśród zieleni,  

ale czeka też dużo serc, które ksiądz może odmienić. 

…. 

Na koniec życzenia od nas przyjmij Drogi Księże Michale,  

wielu łask Bożych, życzliwości ludzi i dąż wytrwale  

do czynienia dobra wśród zbłąkanych ludzi. 

Niech Zmartwychwstały prawdziwie Pan  

napełni wspaniałym zdrowiem Twego ciała dzban  

i wszelkimi łaskami i błogosławieństwem obdarzy, 

a opiekę Maryi i uśmiech z  radością będzie widać na twarzy. 
 

Szczęść Boże!  

KD 
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Dziękujemy za 4 lata ks. Mariuszowi 
 
Minęły cztery lata księdza posługi 
wikariusza w naszej sobikowskiej parafii. 

W  imieniu ks. 
prał. 

Proboszcza 
Włodzimierza 
i wszystkich 
wiernych z 
Sobikowa i 

Czachówka, 
chcielibyśmy serdecznie podziękować 
księdzu za czteroletnią kapłańską posługę, 
za głębokie homilie i kazania trafiające do 
naszych sumień. Dziękujemy za pobożne i 
sumienne celebracje Mszy Świętych, 
Godzinek, Litanii i Rorat, za posługę w 
konfesjonale i udzielone Komunie Św. oraz 
ostatnie pożegnania gdy była taka potrzeba. 
Dziękujemy za udział w przygotowaniach 
licznych wizyt purpuratów, procesji, 
rekolekcji, nawiedzenia obrazu MBCz., 
obrzędów Tridum Paschalnego, nauki na 
lekcjach religii w szkole i kształtowanie 
sumień młodych ludzi. Dziękujemy również 
za księdza donośny śpiew, ubogacający 
każde nabożeństwo i wydarzenie religijne.  
Jesteśmy wdzięczni za pomysły i realizację 
projektów szopek, grobu Pańskiego i wielu 
innych dekoracji i scenografii w kościele i w 
kaplicy w Czachówku. 
Dziękujemy za opiekę duchową nad naszymi 
pociechami w czasie obozów letnich nad 
morzem i zimowych w górach. Za 
przypominanie młodzieży i dzieciom 
katolickiej postawy i miejsca Boga w ich 
życiu. Nie było by tak udanych czterech  
festynów rodzinnych gdyby nie księdza 
zaangażowanie w ich organizację. 
Dziękujemy za opiekę liturgiczną na licznych 
pielgrzymkach autokarowych.  
Będzie nam brakowało takiego 
energicznego, tryskającego uśmiechem i 
humorem, niezmordowanego i oddanego 
służbie Bogu i ludziom wikariusza, 
docierającego wszędzie na niezastąpionym 
skuterze. Zapamiętamy księdza jako 
otaczającego miłością nie tylko dzieci, 
ministrantów ale i seniorów. Wszyscy, 

którzy z zaangażowaniem oddawali chwałę 
Panu mogli liczyć na księdza wsparcie i 
docenienie. Chociaż niektórzy zapamiętają 
księdza jako zbyt wymagającego i nie 
znoszącego sprzeciwu.  Życzymy na nowej 
parafii św. Floriana, w Brwinowie pod okiem 
patrona strażaków z którymi ksiądz zawarł 
szczególny rodzaj przyjaźni i mógł zawsze 
liczyć na ich pomoc, aby dalsza posługa 
kapłańska przysporzyła księdzu nowych 
wspaniałych doświadczeń i wdzięczności 
wiernych.   
Obiecujemy, że pamiętać będziemy w 
naszych modlitwach. Zapraszamy księdza do 
swojej pierwszej parafii, którą na pewno 
każdy ksiądz najbardziej pamięta. 
Zapraszamy bardzo serdecznie.  Stokrotne 
Bóg zapłać!  
                                               /Kazimierz Dusza/ 
 

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci 
XXII Niedziela Zwykła 

03 września 2017 
Jezus wiele razy gdy apostołów spotykał, 
tłumaczył swoją Boską misję, a nawet wytykał 
im ludzkie, nie Boże, swego Ojca myślenie, 
odkrywając przed uczniami Boskie 
pochodzenie 
i wskazywał konieczność śmierci i konania,  
i w trzy dni później Zmartwychwstania. 
Uczniowie chociaż przy Nim na górze siadali 
i Go bardzo pilnie z uwagą słuchali 
nie mogli zrozumieć, że Mesjasz będzie zabity, 
wydany, zamęczony i do krzyża przybity. 
Takim wyrazem ich naiwnego stanowiska 
był Piotr, który wziął Jezusa na bok i z bliska, 
« Panie … nie przyjdzie to nigdy na Ciebie», 
rzekł do Chrystusa, który już myślał o niebie. 
W dobrej wierze mówił Piotr, choć to były 
wyrzuty i zdenerwował się Pan, nie czekał ani 
minuty «Zejdź Mi z oczu, szatanie!  
  Jesteś Mi zawadą,… ». 
I powiedział to z taką złością jak nigdy i swadą, 
choć nie krzyczał, bo łagodny i cichy był 
zawsze to dodał «Jeśli ktoś chce pójść za Mną,  
niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż i 
niech mnie naśladuje », 
bo tylko takich szczerze oddanych wierze, Bóg 
naprawdę miłuje. 
 
                                                            /Kazimierz/



                                Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic 

różańcowych. Intencja różańcowa: O potrzebne łaski 

dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok 

szkolny. Taca inwestycyjna przeznaczona jest na 

pokrycie kosztów remontu dachu nad zakrystią w 

kaplicy w Czachówku. Po przerwie wakacyjnej 

powracamy do Mszy św. o godz. 13.15. Na tę Mszę 

św. szczególnie zapraszamy uczniów klas zerowych i 

pierwszych, którzy w poniedziałek 4 września 

rozpoczną rok szkolny. Podczas tej Mszy św. zostaną 

poświęcone ich książki i przybory szkolne. Tego dnia 

obchodzić będziemy 67 rocznicę konsekracji 

naszego kościoła. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę 

przeznaczone będą na Warszawskie Metropolitalne 

Seminarium Duchowne. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Grobic Nowych i 

Zalesia za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na 

przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców 

Karoliny i Krzymowa. Dziękuję druhom OSP w 

Cendrowicach oraz p. Marianowi Molakowi i 

Marianowi Krawczykowi za ponowne ustawienie 

krzyża misyjnego przed kościołem. 

Szczególnie dziękuję p. Janowi Dobeckiemu z 

Buczynowa za przeprowadzoną jego 

renowację. 

3. W poniedziałek 4 września rozpoczyna się 

nowy rok szkolny i katechetyczny. Jak zwykle 

zapraszamy na Msze św. inaugurujące: 

- w Sobikowie 4 września (dla szkół w 

Czaplinku i Cendrowicach), spowiedź od godz. 

17.00, Msza św. o godz. 18.00. 

- w szkole w Dobieszu w czwartek 7 września, 

spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz. 9.00.  

4. W tym tygodniu odbędą się spotkania:  

- w środę 6 września o godz. 19.00 

Animatorzy Kandydatów do Bierzmowania,  

- w piątek 8 września o godz. 19.00 Katecheci  

- w sobotę 9 września o 10:00 w kościele 

zbiórka wszystkich ministrantów w związku z 

nowym rokiem duszpasterskim i odpustem 

parafialnym. 

5. W piątek 8 września święto Narodzenia 

Najśw. Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej). Na 

Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się 

błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                                                                                                    

6. W przyszła niedzielę 10 września o 

godz.18:00 rozpoczniemy przygotowanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przygotowanie 

trwa dwa lata i rozpoczyna się w klasie III 

Gimnazjum. Osoby starsze, które jeszcze nie 

przyjęły tego sakramentu zapraszamy również 

do nadrobienia zaległości. Wszelkie 

informacje dla młodzieży bierzmowanej będą 

również zamieszczane na naszej stronie 

parafialnej.                                                                                                                                     

7. W czwartek 14 września obchodzić 

będziemy odpust parafialny Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Msze św. odprawimy o godz. 

10.00 i 18.00. Po głównej Mszy św. o godz. 

18.00 procesja odpustowa. Przewodniczyć jej 

będzie ks. Piotr Odziemczyk, wicekanclerz 

KMW. Serdecznie prosimy strażaków, 

ministrantów, bielanki i wszystkie grupy 

parafialne o włączenie się w tę liturgię. 

Odpust poprzedzi Nabożeństwo 

czterdziestogodzinne. Początek we wtorek 12 

września Mszą św. o godz. 10.00. Wystawienie 

Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 i od godz. 

17.00. Msza św. o godz. 18.00. W środę 13 

września taki sam porządek nabożeństw.                                                                                       

8. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na 

pielgrzymkę w dniach 07-08. października 

(pielgrzymka 2-dniowa; sobota - niedziela) do Św. 

Lipki, bazyliki mniejszej w Stoczku Klasztornym w 

60 – lecie posługi Księży Marianów i do sanktuarium 

w Gietrzwałdzie z racji 140. rocznicę objawień 

gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicy koronacji obrazu 

Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.  Nocleg przewidujemy 

u Księży Marianów w klasztorze w Stoczku 

Warmińskim w miejscu internowania kard. Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Koszt 220 zł. 

Zapisy w zakrystii wraz z zaliczką 150 zł do 

Gietrzwałdu.                                           

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Dziś do „Niedzieli” dołączony jest 

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”                                         



Intencje Mszalne 03 IX - 10 IX 2017 
 

Niedziela, 03.09. Rocznica Poświęcenia Kościoła 

8.30(Czachówek) + Rozalii i Adama, zm. z rodz. 

Kowalskich  

8.30(Czachówek) + Rozalii Kłodzińskiej                              

10.00 + Janinę, Stefana, Stanisławę Błaszczyńskich, 

Helenę Kostka, Walentynę, Stefana Bułdeska  

10.00 + Stefana Kowalczyka (im.), Antoniny, Józefa 

Kłoszewskich  

12.00 + Władysława w 7 rocz. śm. , Wiktorii, Antoniego, 

Eugeniusza, Zbigniewa Urbanowiczów, Stanisławy, 

Franciszka Zwolińskich  

13.15 + Marianny, Stefana Królaków  

Poniedziałek 04.08.  

18.00 + Jerzego Badowskiego w 10 rocz. śm., Bolesława 

i Rozalii Badowskich, Antoniego i Stanisławy Pęczka 

Środa 06.08.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian  

Piątek 08.09.  

18.00  + Bogdana Mariana Plesiewicza – int. p. 

Strzelińskic  

Sobota 09.09.  

17.00 + Krzysztofa Iwaniuka w 13 rocz. śm.  

17.30 + O potrzebne łaski i opiekę MB z okazji 80 urodzin 

Edwarda dla całej rodziny  

18.00 + Czesława Rotuskiego w 5 rocz. śm., Antoniego i 

Józefa Rotuskich, Stanisława, Artura i Marianny 

Grzesikiewiczów, Małgorzaty Fydrych  

Niedziela, 10.08.   

8.30(Czachówek) O Boże bł. i Dary Ducha św. dla 

społeczności SP w Czachówku – int. ks. Dariusza Gugały 

10.00 Int. p. Haliny Kozłowskiej  

10.00 + Kazimierza w 17 rocz. śm., Stanisława, 

Katarzyny i Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i 

Zdzisława Bursa    

12.00 + Czesława Jarosińskiego w 19 rocz. śm., Artura 

Wójcika, Krzysztofa Lasockiego i zm. cr. Włodarczyków 

13.15 + Sławomira Bogusza w 10 rocz. śm., Wiktorii i 

Henryka Bogusz, Janiny i Romualda Szruba, Antoniego i 

Tadeusza Piecyk  

18.00 int. wolna  

 

                                                Intencje spisano 31.08.2017 

 

 

 

Dnia 2 września chrzest przyjęła 

Amelia Gostkowska 

 

 

 

Tweet od Papieża.                                           

          Jeśli będziesz zważał na 

głos serca, odkryjesz swą 

bliskość względem Boga                       

i innych.                                                                                                                                                                                                                                               

/ Franciszek/ 

 

 


 

Refleksja na  

XXII Niedzielę Zwykłą 

Zejdź Mi z oczu, szatanie! 

 Mt 16, 21-27 

Codzienne życie, nużące zajęcia, cierpienie, 
samotność, problemy w rodzinach, zakładach 

pracy, wspólnotach…. To jest codzienny trud, który często 
przypomina "drogę krzyżową". Ale codzienny trud dla ucznia 
Jezusa nie jest balastem, który przygniata i niszczy. Nie jest 
również celem życia. Jest tylko drogą, środkiem, który wiedzie 
do Chrystusa, do Boga, do chwały. Rzymskie przysłowie głosi: 
"Przez trud do gwiazd". Życie duchowe wymaga trudu, 
cierpliwości i wewnętrznej codziennej pracy. Nie ma w nim 
łatwych skrótów. Każdy jest inny i ma swoją drogę i swój czas. 
Jednak na tej drodze jest Bóg. Jezus towarzyszy nam dyskretnie i 
ingeruje, gdy widzi, że jesteśmy gotowi, by iść dalej. A czasem z kolei, 
gdy stoimy w miejscu, wpadamy w marazm, pobudza mocniejszym 
doświadczeniem, a nawet krzyżem, cierpieniem. 
                                                                                      /Stanisław Biel SJ/ 

 

            

 
Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

Czego oczekuje Jezus masz napisane 

i w Ewangelii dzisiejszej także odczytane. 

Nie pilnuj ciała, ale zbawienia swojego, 

bo «Syn Człowieczy przyjdzie w chwale  

                                         Ojca swego… 

               i wtedy odda każdemu według  

                               jego postępowania». 

Taka jest wymowa dzisiejszego kazania. 
 

                                                     /Kazimierz/                                       
 


                                                                  Redakcja: Kazimierz Dusza 
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