
                           Wieści Parafialne 
           Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 47(162) Rok IV 31.12.2017 r 

      
     Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 

 

                             Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie:  Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 (Obietnica potomstwa) 
Psalm responsoryjny: Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a) (Pan Bóg pamięta o 
swoim przymierzu) 
Drugie czytanie: Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 (Wiara Abrahama, Sary i Izaaka) 

Ewangelia: Łk 2, 22-40 (Dziecię rosło, napełniając się mądrością) 

WSPOMNIENIA Z  ŁAGIEWNIK 
 

Na zakończenie roku wspomnijmy jeszcze o pielgrzymce młodzieży 

przygotowującej się do bierzmowania pod opieką nauczycielki języka 

polskiego ze SP im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach oraz ks. wikariusza 

Michała Dłutowskiego, która miała miejsce w dniu 21.10.2017 roku. 

Młodzież wyjechała o godz. 5:30 z Sobikowa autokarem, do Krakowa.  Celem wycieczki było 

odwiedzenie ważnych miejsc dla polskiego Kościoła oraz zintegrowanie się  z nowym księdzem. 

Pierwszym punktem pielgrzymki było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, podróż do 

Krakowa minęła nam szybko i przyjemnie a nade wszystko bezpiecznie.  W trakcie jazdy odmówiliśmy 

różaniec, w intencji udanego wyjazdu. Do Sanktuarium przybyliśmy o godzinie 10:00. Trzydzieści 

minut poświęciliśmy na podziwianie sanktuarium z zewnątrz. Następnie udaliśmy się na mszę św., 

podczas której mieliśmy okazję przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Po zakończonej mszy 

św. razem z księdzem odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po modlitwie udaliśmy się do 

autokaru i wyruszyliśmy do centrum Krakowa. W godzinach popołudniowych odwiedziliśmy Bazylikę 

Archikatedralną św.  Stanisława i św. Wacława na Wawelu. Jest to katedra która jest godna uwagi. 

Zobaczyliśmy tam różnego rodzaju kaplice poświęcone historycznym władcom i ich rodom oraz 

ciekawe katakumby, a w nich miejsce spoczynku zasłużonych dla kraju. Olbrzymia część historii w 

pigułce. Około godziny piętnastej wyruszyliśmy w drogę powrotną. Zatrzymaliśmy się w Skarżysku 

Kamiennej aby odwiedzić ostatni punkt naszej wycieczki, a mianowicie Sanktuarium Matki Bożej 

Ostrobramskiej. Obejrzeliśmy Obraz z Ostrej Bramy który z pewnością zostanie nam w pamięci na 

bardzo długo. Gdy nasza wycieczka dobiegała końca razem z księdzem śpiewaliśmy piosenki m.in. 

"Barkę", "Serce w plecaku" i wiele innych, które związane są z Polskim kościołem jak 

i patriotyzmem. Na pielgrzymce  panowała cudowna atmosfera, miło zapamiętamy 

ten czas i liczymy na więcej możliwości spędzania tak czasu.                                                                   

/Napisali: Michał Molak i Amelia Banasiak z klasy 3A tutejszej szkoły w 

Cendrowicach/  

Wydarzenia parafialne w 2017 r. 

Styczeń - Luty - Marzec 

- Kolęda duszpasterska 29.12.2016 – 28.01.2017 r. 

- 20 stycznia pożegnaliśmy  „Zasłużonego dla Archidiecezji Warszawskiej” mieszkańca 

Czachówka śp. Romana Rudzkiego (91 l). 

- 29 stycznia Parafialny Zespół Caritas zorganizował Dzień Babci i Dziadka.  

- Otrzymaliśmy z parafii Buelach k. Zurychu 230 krzeseł do Czachówka i  Sobikowa do 

sali katechetyczną. 

- Obóz zimowy dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu w dn. 11 -16 lutego.  

- Zainstalowano dwa witraże: przy wejściu do kościoła i na chór. 

- Podjęto decyzję o otoczeniu opieką 1 rodziny syryjskiej w Aleppo program: Rodzina 

Rodzinie Caritas Polska. 

 

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. Michał 

Dłutowski 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. prof. Cezary Smuniewski 
 

Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 
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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 

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


 

Kwiecień – Maj - Czerwiec 

- 1-5 kwietnia Rekolekcje Wielkopostne prowadził Kanonik Regularny ks. Piotr Walczak z Krakowa  

- 2 kwietnia Koło Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół Caritas zaprosiły na Czuwanie Papieskie o godz. 

19.00 i spotkanie wielkanocne dla samotnych. 

- 7 kwietnia o godz. 18.30 miało miejsce  nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii.  

- 13-17 kwietnia w czasie Triduum Paschalnego (przy grobie Pana Jezusa) i procesji rezurekcyjnej Świąt 

Wielkanocnych, mieliśmy możliwość adoracji Najświętszego  Sakramentu w pięknej bursztynowej 

monstrancji, którą podczas 29. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek błogosławił 

młodzież, a którą gościliśmy dzięki uprzejmości ks. dr Mariusza Boguszewskiego – Dyr. Biura Papieskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.  

-22 kwietnia miał miejsce wyjazd do Teatru Roma na przedstawienie Teatru A z Gliwic pt. „Apokalipsa”. 

- 1-3 maja 2017 r. pielgrzymka szlakiem pogranicza kultur 4 religii na Podlasie. 

- 8 maja Podczas Mszy Odpustowej Sakramentu Bierzmowania udzielił młodzieży J.E. ks. bp. pomocniczy arch. 

warszawskiej Rafał Markowski.  

- 20 maj grupa 75 dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej. 

- 11 czerwca odbył się IV Festyn Rodzinny z udziałem Kapeli z Chmielnej 

- 15 czerwca tradycyjna procesja Bożego Ciała do 4 ołtarzy. 

- Koło Przyjaciół Radia Maryja w dniach 18-25 czerwca 2017 r. zorganizowało wypoczynek w Rowach dla 

seniorów, rodziców z dziećmi oraz osób z umiarkowaną niepełnosprawnością    

 

Lipiec - Sierpień - Wrzesień 

- 23.07-02.08. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Rowach nad morzem.  

- Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało 9 lipca pielgrzymkę do Częstochowy. 

- 13 sierpnia w Grobicach odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny.  

- 15 Sierpnia ks. Mariusz wraz z grupą 40 osób wyruszył w IV Pieszą Pielgrzymkę do Pieczysk. 

- 18 sierpnia w Dębówce ks. Mariusz dokonał poświecenia nowego Krzyża, ufundowanego przez mieszkańców 

Dębówki.  

- 20 sierpnia odbyło się pożegnanie ks. Mariusza Białęckiego, który po 4 latach pracy w naszej parafii został 

przeniesiony do parafii św. Floriana w Brwinowie. 

- 27 sierpień powitanie ks. Michała Dłutowskiego, naszego nowego wikariusza. 

- 1 wrzesień Msza św. polowa przy kapliczce i Grobie Nieznanego Żołnierza w Czaplinie, odprawiana w intencji 

żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz o pokój w Polsce i na świecie.  

- W dniu 3 września z inicjatywy Prezes Koła Przyjaciół Radia Maryja, miał miejsce wyjazd autokarowy wraz z 

członkami Parafialnego Zespołu Caritas i parafian w grupie 41 osób do Loretto koło Wyszkowa.  

-  19 września  w Czachówku odbyła się coroczna Msza św. i uroczystość ku czci wywiezionych i zmarłych w 

Treblince. 

- W dniu 14 września Odpust Parafialny podwyższenia Krzyża św. Głównej uroczystości  przewodniczył ksiądz 

Piotr Odziemczyk, wicekanclerz Warszawskiej Kurii Metropolitalnej. Wieczorem miało miejsce poświęcenie 

odnowionego Krzyża z roku 1917, przeniesionego z Kozłowa na teren plebanii. 

- 23 września 2017 r. Koła Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd z grupą z Prażmowa do Sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej w Oborach. 

- 24 września podczas wszystkich Mszy św. odbyło się uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

- Również 24 września w Kozłowie została odprawiona Msza św. polowa podczas której poświęcono nowy 

Krzyż przydrożny.  

Październik – Listopad - Grudzień 

- 01-07 października zainstalowana została w niszy transeptu w kościele, pierwsza mozaika św. Rity, z cyklu 

Święci Patroni Wspomożyciele. 

- W dniach 07-08. października wyjechała pielgrzymka do Św. Lipki, bazyliki mniejszej w Stoczku Klasztornym 

w 60 – lecie posługi Księży Marianów, do sanktuarium w Gietrzwałdzie z racji 140. rocznicę objawień 

gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W czasie pielgrzymki 7. 

października w Stoczu Klasztornym wyjątkowa modlitwa różańcowa z grupą litewską w bezprecedensowej 

akcji „Różaniec do Granic”  

- 8 października po trzech latach edycji, ukazał się 150 numer naszego tygodnika -  „Wieści Parafialne”. 

- 14 października odbył się VII Papieski Turniej szóstek piłkarskich w trzech kategoriach, 



- 21 października młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania wyjechała z ks. wikariuszem na 

pielgrzymkę do Krakowa i Łagiewnik.  

- 29 października w czasie Mszy św. polowej w Karolinie, poświęcenie odnowionego i przeniesionego Krzyża 
Przydrożnego przy drodze krajowej nr 50 na trasie Góra Kalwaria – Grójec. 

- 5 listopada Koło PRM zorganizowało wyjazd do „Multikina na Ursynowie na film „Dwie korony” – życie Św. 

Maksymiliana Kolbe. 
- 02. grudnia Koło Przyjaciół Radia Maryja zorganizowało wyjazd dla 46 osób na pielgrzymkę do Torunia na 

uroczystości związane z XXVI rocznicą powstania Radia Maryja. 

- 9 grudnia rozpoczęły się 4 dniowe Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje poprowadził ks. Antoni Żebrowski, 
Misjonarz ze Zgromadzenia Św. Rodziny z Bąblina. 

- 13 grudnia ukonstytuowała się nowa Parafialna Rada Duszpasterska 

- 17 grudnia Parafialny Zespół Caritas wspólnie z Kołem Przyjaciół Radia Maryja zorganizował Wigilię dla 
Samotnych 

                           Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i 

Józefa. Nie będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 13.15.  

To ostatni dzień roku kalendarzowego.  Zapraszamy 
o godz. 17.30 na nabożeństwo dziękczynne. Po nim o 

godz. 18.00 Msza św. dziękczynna.                                                                                                                                   

2.  W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego 

(Trzech Króli). Porządek Nabożeństw niedzielny. Nie 

będzie tylko Mszy św. dla dzieci o godz. 13.15. 

Podczas wszystkich Mszy św. poświęcenie kredy i 
kadzidła. Taca zbierana w tę Uroczystość 

przeznaczona jest na misje. Msza św. o godz. 18.00 

odprawiona będzie już z formularza niedzielnego.                 

3.  W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o 

godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W 
Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z 

nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. Prosimy o 
zgłaszanie chorych do zakrystii lub kancelarii. W I 

Sobotę miesiąca, ze względu na Uroczystość 

Objawienia Pańskiego nie ma mszy św. o godz. 7.30.  

4. W przyszłą niedziele 7 stycznia Niedziela Chrztu 

Pańskiego. Kończy się liturgiczny obchód Bożego 

Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły w ciągu 

roku. To również   I niedziela miesiąca. Po Mszy św. 
o godz. 10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne a po 

Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 
na miesiąc styczeń: Abyśmy w nadchodzącym roku 

potrafili pogłębić naszą wiarę. Taca inwestycyjna 
przeznaczona będzie na realizację zamierzeń tego 

roku.                                                                                                                                                   

5. Ministranci i ich rodzice dziękują serdecznie za 

życzliwe przyjęcie bożonarodzeniowych  
kolędników. Zebrane fundusze pozwolą im 

dofinansować wyjazd na obóz zimowy. Bóg zapłać. 

6. Trwa kolęda. W tym tygodniu po Kolędzie 

odwiedzimy rodziny mieszkające w następujących 

miejscowościach:                                   

- we wtorek 2.01. Czaplinek ul. Wspólna i ul. Szkolna 

od godz. 9.30, ul. Sadowa i Ogrodowa od godz. 
16.00,                                                                                                                                                   

- w środę 3.01. -  Czaplinek, ul. Spacerowa, 

Słoneczna, od godz. 9.30,                              ul. 
Prosta, Grójecka, Graniczna, Leśna od 16.00                                                                         

- w czwartek  4.01. Wincentów od godz. 9.30                                                                         

- w piątek 5.01. Aleksandrów i Buczynów od godz. 
12.00                                                             W 

przyszłym tygodniu: 

   - w poniedziałek  8.01 Krępa, Sułkowice,  ul. Cicha 
(Budy Sułkowskie) od 16.00                                                                                                     

- we wtorek 9.01. Czarny Las – bl. kolejowe od 16.00,  

Ludwików, Lininek od 9.30                                                                                               
–  w środę 10.01.  Kozłów od godz. 16.00, Czarny 

Las przed torami od godz. 9.30,                                                                                                    

- w czwartek 11.01. –   Czarny Las za torami od godz. 
9.30                                                         - w piątek 

12.01. Cendrowice, ul. Długa, Krótka i Słoneczna od 

godz. 9.30                                                                                                          
- w sobotę 13.01. - Czachówek, ul.  Wąska i Główna 

od ul. Kościelnej do końca, Bronisławów, ul. 

Graniczna od godz. 9.30                                                                                      
Prosimy o odbiór księdza z plebanii o wskazanej 

godzinie i odwiezienie go po kolędzie. Osoby, które 

nie mogą nas przyjąć w wyznaczonym terminie 
prosimy o zgłaszanie innego terminu do zakrystii lub 

kancelarii. Przypominam nr tel. kom. na plebanię: 

884062057. Ofiary zbierane podczas kolędy w tym 
roku przeznaczone będą na spłatę kredytów 

zaciągniętych na remont plebanii i kaplicy w 
Czachówku.                                                          

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia podwójny numer „Gościa 

Niedzielnego” w cenie 8,- zł i „Niedziela”.  Na 
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

                                                                                      



Intencje Mszalne 31 XII 2017 - 07 I 2018 
 

Niedziela, 31.12 św. Sylwestra 

8.30 (Czachówek) + Józefa, Wacława, Józefę 

Anuszewskich, Genowefę, Stanisława Wysockich, zm. z 

rodz. Piechnotów 

10.00  + Hanny i Pawła Korczaków, Małgorzaty i 

Sławomira Sobolewskich i zm. z rodz. Sobolewskich 

12.00 + Józefy Ireny Zelman w 1 rocz. śm., Tadeusza 

Zelmana w 20 rocz. śm. i zm. z rodz. Zelmanów i 

Ćwieków                                                                               

17.30 Nabożeństwo na zakończenie roku 

kalendarzowego.                                                             

18.00 + Romana, Andrzeja, Józefa i Genowefy 

Tywonków         

Poniedziałek 1.01. Nowy Rok 

8.30 (Czachówek) Int. wolna 

10.00 int. wolna  

12.00 Za Parafian                                                       

18.00 + Melanii i Mariana Lubańskich, Zbigniewa 

Czupryńskiego 

Piątek, 5.01 Pierwszy Piątek 

18.00  Intencja wolna  

19.00 (Czachówek) int. wolna                            

Sobota,6.01. Objawienie Pańskie 

8.30 (Czachówek) + Annay Białas 

10.00 + Jadwigi i Stanisława Królak, Heleny Sobieszuk 

12.00 + Stanisława Chmielewskiego, Mirosława 

Małeckiego, Stefanii i Stanisława Grabarczyków 

CHRZEST; Wiktoria Sobolewska 

 18.00 + Aleksandry Kucharskiej w 10 rocz. śmierci 

Niedziela, 7.01 

8.30 (Czachówek) + Franciszka Antosiewicz 

10.00 + Haliny Kaczkowskiej w 30 rocz. śmierci           

12.00 + Barbary Krawczyk – int. Jadwigi Krawczyk z 

rodziną                                                                              

13.15 + Krystyny Golik w 8 rocz. śmierci                    

                                           intencje spisano 29.12.2017 

Koło Przyjaciół Radia Maryja składa wszystkim 

członkom najserdeczniejsze życzenia pomyślności 

w Nowym 2018 Roku i zaprasza na najbliższe 

wydarzenia religijne: 24 luty 2018 - MISTERIUM 

MĘKI PAŃSKIEJ u oo.Pallotynów w Ołtarzewie oraz 

1-2 marca 2018 wyjazd do Sanktuarium Św. Rodziny 

w Kaliszu.  

Z okazji Imienin ks prof. Cezaremu Smunniewskiemu 

Wiele łask Bożych na każdy dzień, darów Ducha Św. i opieki 

Matki Boskiej. Dużo nowych publikacji i bogatych w treść 

Ewangeliczną kazań i homilii oraz zainteresowania w ich 

odbiorze wiernych i niewiernych, życzy Redakcja WP. 

 

 

Tweet od Papieża 
„Bóg, rozmiłowany w nas, przyciąga nas 

swoją czułością, rodząc się ubogi i 

kruchy pośród nas, jako jeden z nas”.                                               

/Franciszek/ 
  

                                                  

 

Refleksja na  

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i 

Józefa 
Będę kontemplował Maryję „Matkę pięknej 
miłości”, która potrafi poświęcić Bogu 
najdroższą dla Niej osobę. Nie zatrzymuje 
dziecka przy sobie. Czy potrafię kochać 

osoby bez zniewalania ich sobą, bez zatrzymywania ich przy 
sobie? Czy nie manipuluję miłością drugiego człowieka? Czy 
jestem wolny od nieuporządkowanych przywiązań od osób i 
rzeczy? Będę obserwował Symeona i Annę, którzy aż do 
sędziwego wieku z cierpliwością oczekują na spełnienie się 
Bożej obietnicy. Po wielu latach oczekiwania ich wierność 
zostaje nagrodzona. Co mogę powiedzieć o mojej ufności do 
Boga? Czy wierzę, że On nigdy nie spóźnia się ze 
spełnieniem swoich obietnic? Czy nie wymuszam na Bogu 
spełniania swoich próśb? Czy nie wątpię w Jego wierność? 
/Krzysztof Wons SDS/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Bożą obietnicę i na nią czekanie, 

przynosi nam Jezusa Ofiarowanie, 

więc nie wątp, ufaj i nie ponaglaj Boga, 

nie narzekaj bo może Jego, a nie twoja droga  

jest korzystniejsza dla ludzi i dla ciebie, 

byśmy zgodnie z Jego wolą znaleźli się w niebie. 

                                             Kazimierz 
 

W następnym numerze Wieści Parafialnych.  „Komandosi 

Pana Boga” – kolejna rozmowa  z ministrantem tym razem 
z Czachówka.  

 

Parafialny Zespół Caritas dziękuje serdecznie 
ofiarodawcom  indywidualnym za wsparcie hojnymi 
darami akcji  “Wspomóż - Bliźniego”. Dziękujemy 
właścicielom sklepów za umożliwienie zbiórki artykułów 
spożywczych darczyńcom i zebranie datków rzeczowych 
do paczek dla potrzebujących: pp. Iwonie i Pawłowi 
 Czupryńskim  z Gabryelina, p. Bożenie Szot z Czachówka, 
pp. Dorocie i Pawłowi Osiakom właścicielom sklepu w 
Sierzchowie oraz wszystkim tym osobom, które 
anonimowo wsparli nasza akcję. /Prezes PZC Elżbieta 
Talarek/ 
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