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                                      Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego                                                                     

                                                                             Liturgia Słowa 
 
 
Pierwsze czytanie: Dz 5, 12-16 (Wiara, która uzdrawia) 
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c)  (Dziękujcie 
Panu, bo jest miłosierny ) 
Drugie czytanie: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 (Byłem umarły, oto jestem żyjący na 
wieki) 
Ewangelia: J 20, 19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli) 
 

.                          DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII                                    
Wieczorem 12 kwietnia przeszliśmy już po raz 6. Trasę Drogi Krzyżowej ulicami 

Sobikowa i Cendrowic. To drugie, po procesji Bożego Ciała, publiczne wyznanie naszej 

wiary. Tak jak rok temu rozważania przygotował i Drogę Krzyżową prowadził ks. 

wikariusz Michał Dłutowski. Dziękujemy za podniosłe przeżycia i wspaniałe 

rozważania Męki Pana Jezusa. Dziękujemy mieszkańcom – współuczestnikom 

Drogi Krzyżowej a Strażakom Z Cendrowic za zabezpieczenie trasy.   /KD/  

              SPOTKANIE WIELKANOCNE Z SAMOTNYMI  

Jak co roku Parafialny Zespół 

Caritas wspólnie z Kołem 

Przyjaciół Radia Maryja 

zorganizował 14 kwietnia o 

godz. 15.00 spotkanie 

wielkanocne dla samotnych. 

Nie zabrakło błogosławieństwa, serdecznych 

życzeń w czasie dzielenia się jajeczkiem i ciast 

na wielkanocnym stole. Należy mieć nadzieję, 

że ta forma spędzenia czasu znajdzie więcej 

zwolenników nie tylko wśród seniorów ale i 

osób młodych  Alleluja i do przodu!     /KD/ 

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 

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/


W ramach wizytacji duszpasterskiej parafii Sobików JE Kard. Kazimierz Nycz odwiedził w dniu 1 kwietnia oprócz 

dwóch SP w Dobieszu i Cendrowicach, o czym pisałem w poprzednim numerze WP, również strażaków OSP w 

Cendrowicach, osobę chorą i rodzinę wielodzietną p. Hulanickich w Czachówku. Poniżej bliższe informacje na 

ten temat, otrzymane od korespondentów.  

Spotkanie Kardynała z chorą w Sierzchowie 

W dniu 01.04.2019 o godz. 11:00 JE Kard, Nycz odwiedził w Sierzchowie w towarzystwie Ks. Proboszcza, 

osobę chorą w rodzinie pp. Duninów. Spotkanie z hierarchą pozostanie na długie lata niezapomnianym 

wspomnieniem dla całej rodziny, a dla chorej potężnym wsparciem w zmaganiu się z chorobą.  Ks. Kardynał 

modlił się z całą rodziną i błogosławił chorą, życząc p. Ewie dużo sił w codziennych zmaganiach z 

dolegliwościami. /Oprac. KD/ 

Ksiądz Kardynał u rodziny wielodzietnej w Czachówku 

W tym samym dniu o godz. 12:30 w czasie swojej wizytacji w parafii Sobików kardynał Kazimierzem Nycz 

odwiedził rodzinę Hulanickich. W czasie  30 minutowego spotkania w miłej atmosferze rozmawiano o sprawach 

rodzinnych. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem. W spotkaniu uczestniczył ksiądz proboszcz i 

sekretarz Kardynała. /Oprac. Jan Hulanicki/  

Ksiądz Kardynał ze strażakami w OSP Cendrowice 

Na godzinę 13:05 w dniu 1 kwietnia 2019 roku Ks. Proboszcz 

zaplanował odwiedziny przez JE Kardynała Kazimierza Nycza - 

Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego w jednostce OSP w 

Cendrowicach. W wizytacji jednostki Kardynałowi towarzyszył 

ks. Proboszcz Włodzimierz Czerwiński i kapelan ks. kardynała. 

Przed budynkiem OSP został  uroczyście przywitany kwiatami i 

krótką informacją o statusie jednostki, składzie osobowym i 

posiadanym sprzęcie bojowym (najstarszy samochód strażacki 

w Gminie). W spotkaniu oprócz  druhów, również z OSP w 

Wojciechowicach uczestniczyły przedstawicielki 

Stowarzyszenia „Cendrowianki” oraz sołtys  wsi 

Cendrowice i jednocześnie w-ce przewodnicząca Rady 

Gminy Góra Kalwaria. Kardynałowi pokazano sprzęt 

pożarniczy oraz  zapoznano ze sprawami bieżącymi 

jednostki. Podczas spotkania poruszane były tematy 

związane z bieżącą 

działalnością 

jednostki, jej 

sukcesami i 

problemami. Przedstawiono dwie kroniki; - strażacką, która przedstawia 

historię jednostki od początku jej założenia czyli 1961 r. do chwili 

obecnej oraz - kronikę wsi obrazującą pracę Sołtysa, Rady Sołeckiej i 

Stowarzyszenia „Cendrowianki”. JE Kardynał dokonał pamiątkowego 

wpisu do obu kronik. Spotkanie uświetniała palma wielkanocna uwita 

przez członkinie Stowarzyszenia w lokalu OSP, jak też statuetka Floriana, przyznana jednostce w konkursie 

organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, za współpracę z Sołectwem i 

Stowarzyszeniem (pierwsze takie wyróżnienie w powiecie piaseczyńskim). Po udzielonym błogosławieństwie JE 

udał się na plebanię na spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych. /Oprac. Grażyna Pieniążek/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś z okazji Święta Miłosierdzia Bożego 

odprawimy dodatkową Mszę św. o godz. 15.00. 

Rozpoczniemy ją Koronką do Miłosierdzia 

Bożego. Zapraszamy. Dla młodzieży 

przygotowującej się do Bierzmowania obecność 

obowiązkowa.  Tego dnia ks. Michał 

rozprowadzać będzie swoją książkę o 

wędrowaniu po górach oraz modlitewniki.                                   
2. Z okazji Niedzieli Miłosierdzia 

przygotowaliśmy w darze dla rodzin naszej parafii 

książeczkę „Boże Miłosierdzie”. Książki będą 
wyłożone na stoliczku pod chórem.                                                                                                                                                                                                           

3. Po wszystkich Mszach św. Parafialny Zespół 

„Caritas” prowadzi kwestę na rzecz swoich 
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w 

ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.                                                                                                         

4.   Jutro, 29 kwietnia obchodzimy Dzień 

Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II 

wojny światowej. Prosimy o uwzględnienie w 

modlitwach wiernych tej intencji.                                                         

5. W środę 1 maja wspomnienie św. Józefa 

Rzemieślnika. Msze św. w kościele w Sobikowie o 

godz. 10.00. Zapraszamy do modlitwy o godne 
owoce ludzkiej pracy. Tego dnia uroczystość 

odpustowa w kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w 

Czachówku. Uroczysta Msza św. odpustowa 
odprawiona będzie o godz. 12.00. Po niej procesja 

odpustowa. Zapraszamy do licznego udziału w tej 

uroczystości.                                                                                                                        

6. W środę rozpoczynamy miesiąc maj. 

Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa majowe 

odprawiane w dni powszednie w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30. W niedzielę po Mszy św. 
o godz. 10.00. W kaplicy w Czachówku 

nabożeństwo o godz. 19.00. W środy poprzedza je 

Msza św 

7. W piątek Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak w 

niedzielę. Nie będzie jednak Mszy św. dla dzieci o 
godz. 13.15. Nabożeństwo Majowe odprawimy po 

Mszy św. o godz. 10.00. Dodatkowo o godz. 16.00 

odprawiona będzie Msza św. w Buczynowie przy 
figurze MB Królowej Polski.                                                                  

8. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. Ze względu na Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski nie odprawiamy 

Mszy św. z formularza O Najśw. Sercu Pana 

Jezusa. Chorych odwiedzimy z Komunią św. w 
sobotę 4 maja od godz. 9.30. W I Sobotę 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.                                                                                                                                                                                                                                         

9. 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 na pokrycie kosztów zmiany zawieszenia i 

automatykę dzwonów.                                                                                         

10. Bardzo prosimy o pomoc przy organizacji 

procesji podczas Odpustu parafialnego 8 maja 
strażaków OSP z terenu naszej parafii. Do 

feretronów prosimy:  

I- Koło Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół 
Caritas, II – Koła Żywego Różańca z Cedrowic i 

Nowych Grobic, III – Młodzież bierzmowana. 

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                  

- Eryk Adam Pierzchalski, kawaler z Sobikowa w 

par. tutejszej i Paulina Ewa Winiczenko, panna z 

par. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie - 
zapowiedź druga.                                                                                                               

– Patryk Fabisiak, kawaler z Krzaków 

Czaplinkowskich i Patrycja Dymitrowska, panna z 
Czarnego Lasu, oboje z par. tutejszej - zapowiedź 

druga.  

- Eryk Rejent, kawaler z Grobic w par. tutejszej i 
Klaudia Karolina Kowalczyk, panna z par. w 

Chynowie - zapowiedź druga.                                                                                            

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                        

12.  Trwa bezpośrednie przygotowanie do 

Sakramentu Bierzmowania. Młodzież zapraszamy: 

- 4 maja o godz. 18.40 na drugą próbę liturgiczną 
- 7 maja o godz. 18.30 na trzecią próbę liturgiczną 

ze świadkami i od godz. 19.00 na spowiedź 

- 8 maja godz. 17.30 Sakrament Bierzmowania 
udzielany przez JE ks. bpa Michała Janochę  

13. Koło Przyjaciół RM informuje, że wyjazd w 

Sudety w środę 1-go maja będzie o godz. 5:50 z 

Czachówka, 6.00 z parkingu w Sobikowie, w 
Lininie odjazd busa o godz. 5:45. 

14. KPRM organizuje wyjazd w dniach 19-20 

lipca na Międzynarodowy Festiwal Pieśni 
Cygańskich w Ciechocinku. Zaliczka 170 zł. Koszt 

320 zł.  W programie zwiedzanie Torunia i 

Sanktuarium NMP „Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 

i św. JP II”.  Zapisy i wpłaty jak zawsze u p. 

Bogumiły Dusza lub u p. kościelnego  w zakrystii.                                                                           

15. KPRM przyjmuje zapisy do na spotkanie 

Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę 14 lipca. 

Zaliczka 30 zł. Koszt 65 zł.  

16. Programy szczegółowe wyjazdów w Sudety, 

do Szwecji oraz do Ciechocinka i Torunia są 
dostępne na stronie internetowej parafii. 

17. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny..



Intencje Mszalne 28 IV 2019 – 05 V 2019 
 

 

 

Niedziela, 28.04.  

8.30 (Czachówek) + Sylwestra Rudzkiego                                                                                      

10.00 + Marka Olczaka (im.) 

12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza (im.), Józefy i Romana 

Wieczorkiewiczów 

CHRZEST: Hanna Chajęcka, Igor Piecha, Marcel 

Władysław Bałda, Jagoda Chojka, Zofia Frelich                    

13.15 + Juliana i Anny Pęczek, Pawła Pęczka, Jana, 

Stanisława i Heleny Grzegrzółka           

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego                   

Msza św. Za parafian           

Poniedziałek 29.04.                                                                                                               

18.00 Zdobysława Jana Rutkowskiego w 30 dni po 

śmierci                                                                              

Środa 01.05. 

10.00 + Stefana Odolińskiego w 40 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Odolińskich i Kmieciaków 

Nabożeństwo majowe                                                             

12.00 Int. Kółek Różańcowych                                                      

Czwartek, 2.05.                                                                 

18.00 + Zygmunta Klosa i zm. z rodz. Kłosów i Tokajów                                                                                     

Piątek, 03.05.  

8.30 (Czachówek) + Marianny Winiarek                                       

10.00 + Marianny, Bogusława, Radosława i Wacława 

Buraczyńskich, Stanisława, Bolesławy i Jana Kabalów 

oraz rodziców Cholewa                                                           

12.00  + Zenona Miecznikowskiego w 4 rocz. śmierci i 

zm. z rodz. Rosłonów i Miecznikowskich 

CHRZEST: Krzysztof Dubiniak                                                                                     

16.00  Msza św. w Buczynowie 

Sobota,04.05.  

7.10. Godzinki                                                                        

7.30  Int. wolna                                                        

17.00 + Wacława Lenarta w 31 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Lenartów, Marioli i Zbigniewa Walczaków                                            

18.00 + Stanisławy i Stanisława Pawlaków i zm. z rodz. 

Pawlaków, Chojnackich i Boczków                                          

Niedziela, 05.05.  

8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka                                           

10.00 + Henryka Fudeckiego w 1 rocz. śm., Lucyny i 

Henryka Pawlickich 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Niech dla obrazu tego cześć i sława 

Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa, 

Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu 

Bożemu płynie Teraz i na wieki wieków                                              

i w każdej godzinie.  
/Z zeszytu I (1) Dzienniczek. s. Faustyny/ 

 

 

Tweet od Papieża 

„Wesołych Świąt Wielkanocy! Nieście 

wszystkim radość i nadzieję Chrystusa 

zmartwychwstałego!” 

                                                /Franciszek/  
  

12.00 + Tadeusza Gawędy 

CHRZEST: Tymon Wojdat                                                      

13.15 + Stanisławy Karbowiak (im.)                                            

                                Intencje spisano 26.04.2019 r. 

                                                  

Refleksja na Drugą Niedzielę 

Wielkanocną czyli Miłosierdzia 

Bożego 

Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia 

tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29)  i 

nazywa ich błogosławionymi. To 

błogosławieństwo dotyczy każdego z nas. W 

naszym życiu są takie momenty, w których nie 

widzimy, nie czujemy, nie doświadczamy,    a 

jednak wierzymy, że jesteśmy w ręku Boga. Są 

to doświadczenia ciemności, w których nie 

czujemy uzdrowienia, wyzwolenia, nie 

znajdujemy pociechy, nie widzimy światła, nie 

czujemy bliskości Boga … A jednak dzięki łasce 

Bożej trwamy w wierze i możemy stawić czoło 

największym przeciwnościom. /Stanisław Biel SJ/  

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

W dniu Zmartwychwstania uczniowie znów 
dotykają Pana, 

mimo że widzieli Jego śmierć trzy dni 
wcześniej od rana. 

Tylko Tomasz, jedyny niewierzący nie uwierzył, 
choć tak jak apostołowie Mekę Jezusa przeżył, 

On chciał rany zobaczyć. Wszyscy byli zdumieni. 

Tylko, ci co nie widzieli, a uwierzyli  
będą błogosławieni. 

                                               Kazimierz 

Za tydzień: Informacja o pielgrzymce do Górki 

Klasztornej. 

Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

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

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

