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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

 

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  
 

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:  Dz 2,1-11 (Wszyscy zostali 

napełnieni Duchem Świetym) 

Psalm responsoryjny: Ps 104, 1ab i 24ac.29bc-30.31 

i 34 

Drugie czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 (Duch Święty 

źródłem chrześcijan) 

Ewangelia: J 20, 19-23 (Jezus daje Ducha Świętego) 
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 

Weźmy Ducha Świętego 

 

Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko przyszedł do nas, 

stając się Emmanuelem czyli "Bogiem z nami", ale nadto 

chce być w nas. Dlatego "tchnął" na nas Ducha Świętego. 

Bóg chce uczestniczyć w całej pełni w naszym życiu, 

dlatego daje nam swego Ducha. To prowadzi z kolei do 

naszego pełnego uczestnictwa w życiu Boga. To wszystko 

może się stać pod warunkiem, że weźmiemy Ducha 

Świętego. A z tym mamy często problem. Zamiast Ducha 

Świętego bierzemy innego ducha - ducha tego świata. 

Zapamiętajmy sobie jednak, że owoce Ducha Świętego są 

wspaniałe: radość, pokój, miłość itd. Owoce ducha tego 

świata są zupełnie inne. Jeśli nawet daje nam radość, to jest 

ona ulotna i krucha. Jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwi, 

weźmy Ducha Świętego! Kto bierze Ducha Świętego, 

bierze specyficzny rodzaj życia, bo Duch Święty to Życie - 

Życie pełne w obfitości. 

 

/O. Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

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


Historia parafii w Sobikowie cz.1 

 

 

O początkach parafii Sobików można 

przeczytać w książce Jana Łukaszewicza  

„Krótki opis historyczny kościołów 

parafialnych w dawnej diecezji 

poznańskiej'', tom III, Poznań 1863. 

Udokumentowane początki parafii sięgają 

roku 1437. Wtedy parafia Sobików 

należała do archidiakonatu czerskiego, pod 

koniec jego istnienia zwanego 

archidiakonatem czersko – warszawskim 

w biskupstwie poznańskim O parafii w 

Sobikowie wspomina się w dokumentach 

zachowanych w archiwum biskupim w 

Poznaniu. Z nich dowiadujemy się, że „był 

tu kościół drewniany i mocno zniszczony” 

co mogło by świadczyć, jak niektórzy 

historycy piszą, że sama parafia mogła już 

istnieć nawet 200 lat wcześniej.  Takie 

założenie można przyjąć, gdyż w dawnym 

dekanacie wareckim do którego należała 

parafia w Sobikowie, zdecydowana 

większość kościołów powstawały przed 

1347 r. Przykładowo  parafia, obecnie 

Góra Kalwaria erygowana była w 1252 r., 

w Czersku w 1245 r., w Chynowie w 1434 

r. Z protokołu powizytacyjnego biskupa 

Wawrzyńca Goślickiego z Poznania, który 

zwołał synod w Warszawie w roku 1603, 

dowiadujemy się, że „Istniejący od ponad 

170 lat kościół pod wezwaniem 

Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Sobikowie był w opłakanym stanie.  

Wzniesiony z drzewa był prawie bez 

dachu, z bardzo zniszczoną kruchtą, 

walącymi się ścianami. Mimo takiego 

opłakanego stanu, był nieźle wyposażony, 

albowiem oprócz znacznego folwarku 

otrzymywał dziesięciny ze wsi Sobików, 

Czachówek, Wągrodno, Czaplinek, 

Sułkowice, Grobice, Staniszewice, Rososz 

i Żelazna”. Należy dodać, że bp 

Wawrzyniec Goślicki herbu Grzymała, był 

senatorem, mówcą i cenionym pisarzem 

politycznym, Jedno z jego dzieł 

dedykowane królowi Zygmuntowi 

Augustowi o „Senatorze doskonałym” 

mówiące o współpracy władcy króla z 

Senatem, wydawane było kilkakrotnie w 

Anglii i upowszechnione w Stanach 

Zjednoczonych. Według niektórych 

treściami traktatu inspirowali się tworzący 

konstytucję USA. Ponieważ wraz z 

powstającymi parafiami powstawały 

zwykle szkoły, również w Sobikowie przy 

kościele w 1603 roku istniała również 

szkoła. Zresztą rozwój nauki i kultury w 

dziejach Polski wiązał się zawsze z misją 

wychowawczą i pasterską Kościoła. Z 

dokumentów wizytacyjnych w 1603 roku 

wynika, że „na terenie archidiakonatu 

warszawskiego istniało 125 szkółek 

parafialnych, podległych proboszczowi. 

Swoją egzystencję opierały na 

dziesięcinach, nadaniach i pomocy 

miejscowych proboszczów”            cdn.…  

                                        /Kazimierz Dusza/ 

                                                                                                        



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Niedziela Zesłania Ducha św. Kończy 

się okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie z 

Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik 

zobowiązany jest w tym czasie do przyjęcia 

Komunii św. Z racji Uroczystości Zesłania 

Ducha Św. w dniu wczorajszym odbyło się 

czuwanie modlitewne. Dziękujemy 

młodzieży naszej parafii za zorganizowanie i 

poprowadzenie tego modlitewnego spotkania.  

2.  W odpowiedzi na słowa Papieża 

Franciszka, wyrażone na audiencji w dniu 21 

maja br., którymi wezwał wiernych do 

pomocy poszkodowanym w powodzi na 

Bałkanach: w dzisiejszą niedzielę, odbywąją 

się ogólnopolskie modlitwy i zbiórka do 

puszek na rzecz poszkodowanych przez 

powódź na Bałkanach. Ofiarodawcom 

składamy serdeczne „Bóg zapłać“ 

3. Osoby, które zapisały się na kolonie letnie, 

proszone są o odbiór  w zakrystii kart 

kolonijnych. We wtorek 10.06. 2014 r. o 

godz. 18:30 w Kościele odbędzie się 

spotkanie organizacyjne dla wyjeżdzających 

na kolonie i ich rodziców. Do wtorku należy 

wpłacić zaliczkę w wysokości 400 zł. Są 

jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych 

prosimy o kontakt z ks. Mariuszem. 

4. W sobotę, 14 czerwca 2014 roku o godz. 

10:00 w bazylice archikatedralnej Św. Jana 

Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, 

w obecności Obrazu Nawiedzenia Matki 

Bożej Jasnogórskiej odbędzie się doroczna 

pielgrzymka duchowieństwa Archidiecezji 

Warszawskiej. 

5.  W niedzielę, 15 czerwca 2014 roku, o 

godz.12.00, na stadionie w Piastowie 

odbędzie się uroczyste rozpoczęcie 

peregrynacji Obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Archidiecezji 

Warszawskiej. Na uroczystość tę są 

zaproszeni kapłani, siostry i bracia zakonni 

oraz wszyscy wierni Archidiecezji 

Warszawskiej. 

6. Dnia 29.06. 2014 r. wraz z Parafialnym 

Zespołem Światowych Dni Młodzieży 

pragniemy zorganizować festyn rodzinny. 

Bliższe informacje odnośnie festynu 

podamy w przyszłą niedzielę. Już teraz 

zapowiadamy że podczas festynu czynna 

będzie loteria fantowa. Stąd w imieniu 

młodzieży z naszej parafii prosimy o 

składanie fantów, które pomogą w 

zorganizowaniu loterii. Fanty można 

składać w Sobikowie w zakrystii, a w 

Czachówku u p. Artura Książka. 

7. W związku z festynem ogłaszamy 

konkurs rysunkowy i fotograficzny pt. 

„Moja parafia”. Prace należy składać do ks. 

Mariusza lub pań katechetek do 27.06. 

2014 r. 8. W środę 11.06. 2014 o godz. 

18:40 na plebanii odbędzie się spotkanie 

Parafialnego Zespołu Caritas. Prosimy 

wszystkich członków o obecność na 

spotkaniu. 

9. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

czerwcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30. W kaplicy w 

Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00.   

10. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Daniel Konwicki, kawaler z Krzaków 

Czaplinkowskich w par. tut. i Agata 

Dąbrowska, panna z par. w Kędzierówce. 

Zapowiedź druga. 

- Robert Sebastian Stec, kawaler z par. w 

Dorotowie i Dorota Łuczak, panna z 

Wincentowa w par. tutejszej. Zapowiedź 

druga. 

- Paweł Kalbarczyk, kawaler z par. 

Narodzenia NMP w Warszawie-Płudy i 

Paula Fabisiak, panna z Czachówka w par. 

tutejszej. Zapowiedź druga. 

- Albert Rybicki, kawaler z Czaplina i 

Wioletta Ewa Zielińska, panna z 

Cendrowic, oboje z parafii tutejszej. 

Zapowiedź pierwsza. 



11. Burmistrz Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria zaprasza dziś na obchody Święta 

Góry Kalwarii. Pełny tekst zaproszenia  

wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przed 

kościołem. 

 
 

Intencje Mszalne 8 VI – 15 VI 
 

Niedziela 8.06. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 + Mariana Rolskiego w 27 rocz. 

śmierci 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 + Antoniego i Marianny 

Choińskich i zm. cr. Choińskich i 

Brzezińskich   

Poniedziałek, 9.06. 
17.30.NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 + Marianny Gałeckiej w 15 rocz. 

śmierci, Zygmunta Golika w 38 rocz. 

śmierci 

Wtorek,  10.06.  
17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 + Piotra Kłosiewicza i zm. z cr. 

Kłosiewiczów  

Środa, 11.06.  
17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

+ Heleny Siecińskiej w 25 rocz. śmierci 

Czwartek, 12.06.   
17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

18.00 + Mariusza Szczygielskiego (ur.) 

Piątek, 13.06. 
16:30 +Antoniego Samoraja (im.) 

17:00 +Antoniego Bąka (im. i ur.) 

17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18:00 +Antoniego Jeziorskiego (im.) 

Sobota, 14.06 
16:30 Ślub: Mariola Kopyt – Michał 

Hausman 
 

17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18:00 +Bronisławę Tywonek w 9 rocz. 

śmierci, Łukasza i Józefa Tywonków 

Niedziela 15.06. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 +Antoniego Pieniążka (im.) 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 +Jana w 14 rocz. śmierci, Stanisława 

i Michaliny Marszał, Józefy i Józefa 

Klimków 

CHRZEST: Zuzanna Dobosz 

                    Maja Żórawska 

                    Zofia Michna 
                          intencje spisano 05.06.14 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Nie nastąpi odnowa w Duchu,  

bez serca twego 

otwartego na wylanie Ducha 

Świętego, 

Rzesze ludzi czeka na grzechów 

obmywanie, 

dlatego tak ważne jest  

twoje powołanie 

« Weźmijcie Ducha Świętego. 

Którym odpuścicie grzechy,  

są im odpuszczone…” 

Zstąp Duchu Święty! Tyle dusz  

ma nadzieję, że będą oczyszczone. 
                                                         

                                                         Kazimierz 
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