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                                                Uroczystość Objawienia Pańskiego 
 
                                                                 Liturgia Słowa 
 

Pierwsze  czytanie: Iz 60, 1-6 (Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą) 

Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)  

(Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi) 

Drugie czytanie: Ef 3, 2-3a. 5-6  (Poganie są uczestnikami zbawienia) 

Ewangelia: Mt 2, 1-12  (Pokłon mędrców ze Wschodu) 

 

WYDARZENIA PARAFIALNE W III kw. 2018 R.  

Lipiec - Sierpień – Wrzesień 
 

- 08 lipiec Pielgrzymka Koła Przyjaciół RM do Częstochowy i Gidli   

- 28.07-08.08. Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Rowach nad morzem.  

- 15-16 sierpień  Pielgrzymka Koła Przyjaciół RM do Augustowa, Suwałk i 

Studzienicznej na „Wodne dróżki Św. Jana Pawła II – Różaniec na wodzie”  

-  22-25 sierpnia  pielgrzymka rowerowa z ks. Michałem Dłutowskim do domu urodzin 

św. Faustyny w Głogowcu. Na trasie 6 sanktuariów maryjnych Mazowsza  

- 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.  

- 3 września Mszą św. o godz. 18:00.uczciliśmy 68 rocznicę konsekracji naszego 

kościoła.  

- 04-06 wrzesień Koło Przyjaciół RM zorganizowało wyjazd promem do Szwecji. W 

programie zwiedzanie: Szymbarka, Gdyni, Karlskrone, Ronneby i Gdańska.  

- 7 września okolicznościowa msza św w kaplicy w Czachówku poświęcona 

pomordowanym mieszkańcom Czachówka i Kiełbaski w Treblince. Mszę św. 

odprawiał ks. prał. Włodzimierz Czerwiński 

- 9 września uroczysta Mszę św. z racji Dożynek Gminnych w Cendrowicach.  

- 14 września Odpust Parafialny podwyższenia Krzyża św. z procesją. Głównej 

uroczystości  przewodniczył ks. płk Henryk Polak, kapelan żołnierzy polskich przy 

NATO w Brukseli 

- 23 września podczas wszystkich Mszy św. odbyło się uroczyste odnowienie 

przyrzeczeń małżeńskich.  

- 23 września w Sanktuarium na Mariankach święty ojciec Stanisław Papczyński został 

ogłoszony patronem miasta i gminy Góra Kalwaria.  

- 30 września w Sierzchowie odprawiono Mszę św. polową, po której poświęcono nowy 

krzyż przydrożny.  /KD – cdn/ 
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Pomoc duszpasterska: 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i  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/


ZAGUBIONY SAKRAMENT 

Przez prawie dwa tysiące lat Kościół Katolicki w 
szczególny sposób przygotowywał swoich 
wyznawców do ostatnich chwil życia doczesnego 
i początków życia w wieczności. Moment śmierci 
niesie za sobą wielki lęk któremu podlegał 
również Jezus Chrystus w Ogrójcu. Zbawiciel 
został pokrzepiony przez anioła by podołać tej 

ostatecznej przeprawie. Kościół również chce nas pokrzepić, przygotować do tej wielkiej 
chwili naszego życia czyli do wieczności i otworzyć bramy nieba czyli do śmierci i dlatego 
ustanowiony został specjalny sakrament: Ostatnie Namaszczenie. 
Na początku lat 70 XX wieku został wydany dokument papieża Pawła VI wprowadzający 
nie tylko nową nazwę – Sakrament chorych, ale również zmianę formy, materii, podmiotu 
jak i skutku istniejącego Sakramentu. Według tradycyjnego nauczania zawartego w 
katechizmie kard. Gaspariego skutki wywierane przez ten Sakrament  w pomnażaniu łaski 
uświęcającej następują poprzez: 

1. Podnoszenie chorego na duszy i pomaganie mu w walce z pokusami, zwłaszcza w 
chwili zgonu; 

2. Gładzenie pozostałości grzechów i odpuszczanie grzechów powszednich, a nawet 
śmiertelnych, gdy chory niemający świadomości ich, ma przynajmniej żal 
niedoskonały za nie, a już nie może się spowiadać; 

3. Odwracanie czasem choroby, jeżeli to jest z korzyścią dla duszy chorego. 
 

Każdy z Sakramentów Kościoła Katolickiego został ustanowiony ze względu na jeden 
skutek, natomiast przyjęcie Sakramentu przez wiernego może powodować również 
dodatkowe skutki. Jak wyjaśnia św. Tomasz z Akwinu głównym skutkiem Ostatniego 
Namaszczenia jest leczenie z choroby grzechu, wzmocnienia osłabionej duszy gdy już 
brak sił potrzebnych do uczynków życia łaski lub chwały. Sakrament ma pomóc w 
usunięciu pozostałości grzechu – słabości duchowej tkwiącej w umyśle która łatwo może 
skłaniać do grzechu. Drugorzędne skutki to zmniejszenie kary doczesnej jak również 
według nauczania Soboru Trydenckiego – „usuwanie winy, jeśli są jeszcze do 
odpokutowania, oraz pozostałości grzechu”. Aby przyjęcie Ostatniego Namaszczenia było 
w pełni owocne należy je przyjąć po spowiedzi lub przynajmniej po wzbudzeniu 
doskonałego aktu żalu. Jeśli jest to dla zbawienia grzesznika korzystne może nastąpić 
poprawa zdrowia cielesnego przyjmujące Sakrament Ostatniego Namaszczenia. 

 Według przyjętego po Soborze Watykańskim II nauczania przyjęcie określenia „sakrament 
chorych” ma znaczenie większe niż tylko słownikowe. Sakrament, używając poświęconego 
oleju ma dać przede wszystkim zdrowie i uzdrowić chorego. Działanie Sakramentu, według 
posoborowego nauczania przejawia się przede wszystkim w skutkach doczesnych, 
materialnych w zdrowiu fizycznym. Sakrament udzielany jest osobom nie będącym w 
niebezpieczeństwie śmierci.  

W instrukcji Episkopatu Polski podane jest: 4.f) Sakramentu chorych można udzielić tym, 
którzy utracili przytomność, jeżeli roztropnie przypuszcza się, że w stanie świadomości 
prosiliby o ten sakrament. Wolno też udzielić namaszczenia warunkowo wkrótce po 
zgonie. 

 /Oprac. Rafał „Oczami Duszy” – 30.10.2018 r. Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi Liturgicznej: 
Sakramenty Chorych (Instrukcja); Warszawa, dnia 14 grudnia 1979 roku. 171 Konferencja Plenarna Episkopatu 
Polski /Wybrał KD/ 

http://oczamiduszy.pl/wp-content/uploads/2018/10/OstNam.jpg
http://oczamiduszy.pl/zagubiony-sakrament/


 

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego 

(Trzech Króli). Podczas wszystkich Mszy św. 
poświęcenie kredy i kadzidła. Taca zbierana w tę 

Uroczystość przeznaczona jest na misje. Oprawę 

Mszy św. o godz. 10.00 przygotowuje Zespół 
„Cendrowianki”.  Zapraszamy do wspólnego 

śpiewania kolęd. To również niedzielę 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 modlitewna na 
styczeń: o pokój w świecie.                                                                                                                                                

2. W środę 9 stycznia o godz. 19.00 zapraszamy 

członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej na 
spotkanie noworoczne.                                                                                

3. W piątek 11 stycznia o godz.  17:00 

zapraszamy młodzież przygotowującą się do 

Bierzmowania z Grupy formacyjnej I pani 
Krystyny Borowskiej na spotkanie w salce 

parafialnej. 

4. W przyszłą niedziele 13 stycznia Niedziela 

Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny obchód 

Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły 

w ciągu roku. O godz. 18.00 Msza Święta i 
spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania. 

Obecność obowiązkowa.     

5. Trwa kolęda. W tym tygodniu po 

Kolędzie odwiedzimy rodziny mieszkające 

w następujących miejscowościach:                                                                                                                                              

- w poniedziałek  7.01, Czarny Las – bloki 

kolejowe od 15.00, Sułkowice ul. Cicha 

(Budy Sułkowskie) od 15.00                                                                                                     

- we wtorek 8.01.,  Ludwików, Lininek od 

9.30,  Kozłów od godz. 15.00,                                                                                                          

–  w środę 9.01.  Czarny Las przed torami 

Cendrowice, ul. Długa od  godz. 9.30                                                                                                                                                 

- w czwartek 10.01.  Czarny Las za torami 

od godz. 9.30                                                         

- w piątek 11.01. Grabina i Staniszewice od 

godz. 15.00                                                                                                                     

- w sobotę 12.01. Aleksandrów i Buczynów 

od godz. 9.30, Sobików od 9.30.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W następnym tygodniu:                                                                                                                     

- w poniedziałek  14.01.  - Gabryelin, ul. 

Kolejowa od godz. 16.00, Ławki ul. Polna 

od 16.00,                                                                                                                                                   

- we wtorek 15.01. - Parcela Sobikowska od 

godz. 9.30, Ługówka, Sierzchów ul. 

Podleśna od 16.00                                                                                                                                                                                                                                      

–  w środę 16.01.  -  Dębówka od godz. 9.30, 

Helenów, Krępa, ul. Dojazdowa od godz. 

9.30, Krępa, ul. Główna itd, od godz. 16.00,                                                                                       

– w czwartek 17.01.   – Julianów, ul. 

Sosnowa, Chabrowa, Różana, ul. Graniczna, 

Dębowa,  Julianowska od godz.9.30,                                                                                                                          

- w piątek 18.01. – Cendrowice, ul. Krótka i 

Słoneczna od godz. 9.30                                                                                                                                    

Cendrowice, ul Szkolna, Leśna, Brzozowa, 

Polna, Sosnowa, od godz. 15.00,                                                                                                             

- w sobotę 19.01. -  Czaplin, 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.                                                                      

6. KPRM przypomina o ostatnim już terminie 

zapisów na 6 dniowy wyjazd w 2019 r. w dniach 

od 02 do 08 marca do sanatorium w Birsztanach 
nad Niemnem na Litwie. Po drodze zakończenie 

karnawału z muzyką. Rano 03.03 wyjazd do Wilna 

na „Kaziuki”. Przewidujemy zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem i wejście do Sanktuarium MB 

Ostrobramskiej. Wieczorem wyjazd do 

sanatorium. Koszt ok. 300 € i 200 zł. Przy zapisie 
wpłacamy zaliczkę 100 € + 50 zł.                                                                                                  

7. Radni Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 

zapraszają osoby z niepełnosprawnościami na 

spotkanie Noworoczne, które odbędzie się dnia 11 
stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury 

w Górze Kalwarii przy ul. J. Białka 9.                                                                                                        

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny i 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

                                                                                       

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Powiedz duszom, że z tego źródła 

miłosierdzia (spowiedzi) dusze czerpią łaski 

jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich 

będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. 

Strumienie Mojej łaski zalewają dusze 

pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i 

nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich 

do dusz pokornych.  /Dz. 1602/ 



Intencje Mszalne 06 I 2019 – 13 I 2019 
 

 

 

 

Niedziela, 06.01.  

8.30 (Czachówek) + Anny Białas                                                                       

8.30 (Czachówek) + Elżbiety Sadowskiej w 2 rocz. 

śm.                                                                                                 

10.00 + Jadwigi i Stanisława Królaków, Heleny 

Sobieszuk i zm. z rodz. Królaków 

10.00 + Genowefy (im.), Stanisława i Kazimierza 

Kozickich, Stanisławy i Piotra Wójkiewiczów                                 

12.00 + Zofii Wlazło w 1 rocz. śmierci  

13.15    + Stanisława Chmielewskiego w 2 rocz. śm., 

Stanisława i  Stefanii Grabarczyk, Mirosława 

Małeckiego 

Wtorek, 08.01.. 

18.00 + Krystyny Golik w 9 rocz. śm., Zygmunta i 

Marka Golik.  

19.00 (Czachówek) W int. wywiezionych w 1943 do 

Treblinki mieszkańców Czachówka i Kiełbaski.                                 

Sobota, 12.01.  

17.30 + Barbary Ostrowskiej w 30 dni po śmierci             

18.00 + Stanisława Stawikowskiego, Sabiny Fabisiak, 

Artura Posiewka                                                                      

Niedziela, 13.01.  

8.30 (Czachówek) + Dominika Suleja                                                                                                             

10.00 + Krystyny (w 3 rocz. śm.) i Antoniego 

Pieniążków 

12.00 + Romana Chajęckiego i Marianny Królak                   

13.15    + Jerzego (w 1 rocz. śm.), Ryszarda, 

Antoniego i Natalii Sylwestrowicz, Jana i Leokadii 

Rurka 

18.00 Int. wolna 

                                    Intencje spisano 04.01.2019 

 

Parafialny Zespół Caritas włącza się do 

akcji zbiórki elektrośmieci 

organizowanej przez Green Office 

Ecologic. Zbiórka zużytego sprzętu  

elektronicznego i elektrycznego 

(telewizory, pralki, lodówki itp.) 

odbędzie się w dniach 7, 8, 9 stycznia 

2019 r. w godz. 17.00 - 18.00.  

Podwórko Plebanii będzie miejscem 

zbiórki elektrośmieci. Pieniądze 

uzyskane ze sprzedaży zużytego 

sprzętu elektronicznego przeznaczone 

są na wsparcie misjonarzy oraz 

projektów charytatywnych i edukacji 

realizowanych przez Kościół w Polsce i 

na świecie. 

 

 

Tweet od Papieża 

„Wpatrując się w Jezusa, widzimy 

oblicze Boga, który jest miłością, i 

uczymy się rozpoznawać je na obliczach 

naszych braci..” 
                                                   /Franciszek/  

  

 

                                                  

Refleksja na  

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Pojawienie się Boga na ziemi budzi od 

początku przerażenie (jak u Heroda) i radość (jak u 

Mędrców). Wszystko zależy od nastawienia do 

świata, od systemu wartości. Kto chce dominować, 

będzie "alergicznie" reagować na obecność Boga. 

Kto natomiast szuka prawdy i dobra, ten ucieszy się 

każdym przejawem Bożej obecności.   

Nam też Pan Jezus chce się objawić (jak Mędrcom). 

W tym celu "wysyła" do nas różne znaki swojej 

obecności. Jeśli je odczytamy, jak Mędrcy odczytali 

znaczenie gwiazdy, wówczas znajdziemy Go. Jeśli 

będziemy się Go bać, bo nie chcemy nic zmienić w 

swoim systemie wartości, wówczas Go nie 

znajdziemy, jak nie znalazł Herod. 
/Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Herod chciał wiedzieć gdzie ma się  

Mesjasz narodzić, 
pytał więc mędrców przewrotnie,  

by Dziecię ugodzić. 

A gdy mędrcy ze Wschodu, przyszli  
i się pokłonili 

hołd złotem, kadzidłem i mirrą  
Jesusowi złożyli, 

wrócili inną trasą, wbrew prośbie Heroda 

do swoich krain, tak prowadziła ich droga. 
                                                                 Kazimierz 

Za tydzień: Papieski Tweeter i Wydarzenia 
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