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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 
 

 

Pierwsze czytanie:  Jr 20, 10-13 (Pan uratował życie 

ubogiego z ręki złoczyńców) 

Psalm responsoryjny: Ps 69, 8-10. 14. 17. 33-35 

Drugie czytanie: Rz 5, 12-15 (Adam jest typem 

Chrystusa) 

Ewangelia: Mt 10, 26-33 (Nie bójcie się ludzi) 

 
ZAUFAJ BOGU! 

 

Strach przed ludźmi jest brakiem zaufania Bogu. Ci, którzy mu 

ulegają, nie uważają Boga za wystarczająco dobrego i silnego. 

A jeżeli Bóg nie jest dla człowieka kimś wszechmocnym  

i dobrym w stopniu najwyższym, to tak naprawdę nie ma Go 

w jego życiu. Jezus chce podnieść dziś na duchu wszystkich 

zalęknionych i dodać im odwagi słowami: Nie bójcie się! 

Ludzie nie są w stanie nas unicestwić. Mogą, co prawda, zabić 

nasze ciało, ale ono i tak kiedyś musi zwiędnąć i obumrzeć. 

Natomiast bez naszej zgody ludzie nie zdołają uczynić nic 

złego naszej duszy. Ona jest w rękach Boga. Jeśli podejmą 

cokolwiek przeciwko nam, to tylko tyle, na ile pozwoli im Bóg 

i tylko wtedy, gdy będzie tego wymagało dobro Jego 

Królestwa. Jeżeli zostaniemy wydani ludziom, Bóg najlepiej 

wie, ile cierpienia uniesiemy i jakiej pomocy będziemy 

wówczas od Niego potrzebowali. On nigdy nie zostawi nas 

samych. Tymczasem strach przed ludźmi jest grzechem, który 

uśmierca nasze dusze. Tylko bojaźń Boża jest początkiem 

mądrości, która zapewnia nam życie wieczne. Bóg kiedyś 

wskrzesi nasze ciało i na zawsze połączy je z duszą, toteż strata 
życia doczesnego z powodu Królestwa Bożego w świetle 

wiary jest tylko zyskiem. Prośmy Pana, abyśmy wówczas, gdy 

zagrozi nam strach i prześladowanie, mogli mężnie  

i zdecydowanie dać Mu świadectwo, którego od nas oczekuje. 

/Ks. Zbigniew Godlewski/ 

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


Remont organów 
w naszym Kościele 

 

 

Organy w Sobikowie zostały 

wybudowane w 1982 roku przez Panów 

Dominika Grochalskiego i Leszka 

Łaska z Piotrkowa Trybunalskiego. Są 

to organy 16 głosowe o systemie 

pneumatycznym, posiadają 2 manuały z 

pedałem. Szafa organowa  jak i kontuar 

były nowe. Silnik, dmuchawa, 

regulator, miech, wiatrownice i 

piszczałki pochodzą z różnych 

instrumentów - były stare, z różnych 

epok, ich pochodzenie nie jest znane. 

Organy wymagały remontu ponieważ 

w/w podzespoły przestały 

funkcjonować. Dorywcze poprawki i 

pospieszne łatanie dziur już nie 

wystarczało. W ramach kapitalnego 

remontu zostały wymienione wszystkie 

mieszki  i miech. Uszkodzone kancele 

wiatrownic zostały naprawione. 

Wyczyszczony został cały instrument i 

piszczałki. Końcowe prace to regulacja, 

intonacja i strojenie. Wymiana silnika 

jest planowana w przyszłości. Chciałem 

serdecznie podziękować Ks. 

Proboszczowi za odważną i 

konsekwentną decyzję o remoncie 

organów, instrument był bowiem na 

pograniczu kasacji. Podziękowania 

kieruję również do Pana Tomasza 

Żaczka, organisty, który wytrwale 

pomagał jak dobry gospodarz chóru 

przy ich remoncie. 

/Andrzej Nagalski/ 

 

Z okazji Dnia Ojca 
Składamy wszystkim Tatusiom 

Najserdeczniejsze życzenia, 
niech św. Józef opiekun Świętej 
Rodziny wyprasza Wam u Boga 

potrzebne łaski! 
Duszpasterze 

 
 

29.06.2014 r . I Festyn Rodziny 

w naszej parafii 
Godz. 12:00 Msza Św. 

Ok. godz.13:15 – Otwarcie festynu 

                                       



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś p. Andrzej Nagalski, organmistrz 

mówić będzie o przeprowadzonym 

remoncie organów a po Mszach św. da 

krótki koncert aby pokazać ich nowe 

możliwości. Zapraszamy. Taca 

inwestycyjna zbierana podczas Mszy św. 

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

ich remontu. Bóg zapłać za ofiarność i 

zrozumienie. Po Mszach św. Parafialny 

Zespół Caritas zbiera ofiary na pomoc 

potrzebującym w naszej parafii. 
Mieszkańców Buczynowa i Aleksandrowa 

prosimy o posprzątanie kościoła i ubranie 

kwiatami ołtarzy na przyszłą niedzielę. 

2. O godz. 16.00 w kościele odbędzie się 

finał VI Mazowieckiego Festiwalu Pieśni 

Religijnej i Patriotycznej. Szczegóły finału 

podane są na plakatach. Organizatorzy 

zapraszają. Wstęp wolny. 

3. W czwartek odbyła się Uroczystość 

Bożego Ciała. Serdecznie dziękujemy 

mieszkańcom Czaplinka, Parceli 

Czaplinkowskiej, Cendrowic, Czarnego 

Lasu i Sobikowa za ubranie czterech 

ołtarzy. Dziękujemy również służbie 

liturgicznej, strażakom, Kółkom 

Różańcowym, dzieciom komunijnym i 

rocznicowym za uświetnienie procesji. 

4. W czwartek na zakończenie dawnej 

Oktawy Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 

18.00 procesja ku czci Najświętszego 

Sakramentu. Po Mszy św. 

błogosławieństwo wianków. 

5. W czwartek 26 czerwca o godz. 19.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej na ostatnie przed 

wakacjami zebranie. 

6. W piątek, 27 czerwca 2014 roku 

przypada Uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa oraz związany z nią, 

obchodzony od wielu lat, Dzień Modlitw o 

Uświęcenie Kapłanów.  

7. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 

czerwcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30. W kaplicy w 

Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W 

piątek 27 czerwca poprzedzone będzie ono 

Mszą św.  

8. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Antoni Woźniak, kawaler z Julianowa w 

par. tutejszej i Marta Zwierzyńska, panna z 

par. św. Andrzeja Boboli w Markach. 

Zapowiedź druga. 

- Rafał Szymański, kawaler z Czaplinka w 

par. tutejszej i Anna Marlena Przeganiała, 

panna z par. w Czersku. Zapowiedź druga. 

- Jacek Sobczyk, kawaler z par. w 

Pieczyskach i Anna Szymańska z Grobic w 

par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

9.  W przyszłą niedzielę odbędzie się w 

naszej parafii I Festyn Rodzinny. 

Rozpocznie go Msza  św. o godz. 12.00. W 

czasie festynu czeka nas wiele atrakcji 

m.in. pokaz umiejętności OSP z terenu 

naszej parafii. Będą czynne różne stoiska w 

tym gastronomiczne. Zaplanujmy ten dzień 

tak aby spędzić go razem. Prosimy o 
składanie fantów na loterie. W ramach festynu 

w sobotę 28 czerwca rozegrany będzie II Turniej 

Sportowy o Puchar Dziekana Dekanatu 

Czerskiego.  
10. 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. Podczas festynu 

odbędzie się wystawa prac konkursowych oraz 

ich licytacja. Dochód z licytacji jak i z całego 

festynu przeznaczony będzie na organizację 

pobytu w naszej parafii młodzieży w ramach 

Światowych Dni Młodzieży które odbędą się w 

2016 r.  

11. W przyszłą niedzielę Uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. Taca zbierana 

podczas Mszy św. przeznaczona będzie na 

Daninę św. Piotra. Jest to tzw. Świętopietrze 

zbierane w całym kościele na utrzymanie 

Stolicy Apostolskiej.



Intencje Mszalne 22 VI – 29 VI 
 

Niedziela 22.06. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 +Jana (im.) i Heleny Makulskich, 

Mariannę Zwoleńską, Mariannę Klimek, 

Stefana Makulskiego 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 + Alicję Urbanowicz 

16:00 Koncert Venite Adoremus 

Poniedziałek, 23.06. 

16.30 +Annę Lewandowską w 7 rocz. śm. 

17.00 +Władysława i Wandę Marczaków(im.) 

17.30.NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 + Wandę Marczak 

Wtorek,  24.06.  

17.00 +Walerię i Mateusza Szatanowskich w 70 

rocz. śm., zm. ich dzieci, wnuków i prawnuków 

17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 +Tadeusza Przybylskiego w 11 rocz. 

śm. , Irenę Przybylską, Stanisława i Stanisławę 

Jędrzejczyków  

Środa, 25.06. 

17.00 +Antoniego Bąka w 30 dni po śmierci  

17.30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA ŚW. 

ZBIOROWA 

Dziękczynna za uzdrowienie Czesława 

O błog. Boże dla Piotra i Pawła Lankiewiczów 

+Piotra Anuszewskiego (im.), Marianny i 

Stanisława Anuszewskich 

+Pawła Pęczka 

Czwartek, 26.06.06.  

16.30 +Ireneusza Rolę (im.) 

17.00 + Danutę Urbańską w 4 rocz. śm. 

17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18.00 + Władysława Ogonka i zm. z c.r. 

Ziencinów i Ogonków 

Piątek, 27.06. 

16.30 +Władysławy i Władysława 

Lankiewiczów 

17.00 +Wacława, Anny i Henryka Kłodzińskich 

17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18:00 + Władysława Urbanowicza (im.), 

Wiktorię, Antoniego, Eugeniusza,  

Urbanowiczów, Stanisławę, Franciszka 

Zwolińskich 

Sobota, 28.06 
15:30 + Piotra, Mariannę ,Pawła Jaroszów 

16:00 +Stanisława i Cecylii Molaków i zm. z c.r. 

Molaków i Gorzkowskich 

16:30 +Piotra-Macieja Biczyka 

17:00 +Wandy i Katarzyny Oliszewskich 

17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

18:00 +Jerzego, Janiny i Stanisława Lipków, 

Stanisława, Romana, Stanisławy i Bolesława 

Sośnickich 

Niedziela 29.06. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 +Władysława Masnego (im.), Apolonię, 

Antoniego Masnych, Marianny i Jana 

Chmielewskich 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE  

12.00 +Antoniego Woźniaka w 20 rocz. śm., 

Karoliny Woźniak,, Zygmunta i Władysławy 

Kozickich, Franciszka i Marianny Kozickich 

                          intencje spisano 17.06.14 




Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dzisiaj trzeba wiarę głosić wszędzie, 

odważnie, 

nie wybiórczo, na niby, lecz bardzo 

poważnie. 

Jak latarnia morska, być wiary 

drogowskazem 

Nie tylko w niedziele, święta - za każdym 

razem. 

„…kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 

tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 

który jest  w niebie” 

Nie zwlekaj. Może ostatni już raz Pan 

mówi do Ciebie. 

                        
                                                         Kazimierz 


 

 
 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 

91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

  Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

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

