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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: Iz 56, 1. 6-7 (Powszechność 

zbawienia.) 

Psalm responsoryjny: Ps 67, 2-3. 5. 8 

Drugie czytanie: Rz 11, 13-15. 29-32 (Bóg poddał 

wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać 

miłosierdzie.) 

Ewangelia: Mt 15, 21-28 (Wiara niewiasty kananejskiej.) 

 

PEREGRYNACJA  

OBRAZU MATKI BOŻEJ  

W JEJ JASNOGÓRSKIM WIZERUNKU 
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WĘDRÓWKA CZARNEJ 

MADONNY 

Wielka Nowenna Tysiąclecia oraz peregrynacja 

obrazu Czarnej Madonny przez polską ziemię 

formowały duchowo nasz naród. Uroczystości 

odbywające się przed Milenium gromadziły 

tysiące wiernych, ukazując bezsilność władzy 

dążącej do ateizacji społeczeństwa. Zachodni 

świat, przyglądając się działalności Kościoła w 

Polsce, nie mógł nie dostrzegać i nie podziwiać 

jego siły. Pamiętnego 3 maja 1957 r. na Jasnej 

Górze kard. Stefan Wyszyński odnowił 

Jasnogórskie Śluby Narodu i podczas 

wygłoszonego kazania zapowiedział rozpoczęcie 

Wielkiej Nowenny Tysiąclecia we wszystkich 

parafiach w Polsce. Podczas audiencji u papieża 

Piusa XII, 14 maja 1957 r., Prymas wraz z 

biskupami podarował Ojcu Świętemu w imieniu 

narodu polskiego kopię obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej. Drugą kopię Cudownego Obrazu 

papież pobłogosławił i pozwolił pielgrzymować z 

nim po Polsce na „Święte Nawiedzenie”.  W 

czerwcu, tuż po powrocie kard. Wyszyńskiego z 

Rzymu, Obraz Nawiedzenia został przywieziony 

do archikatedry pw. św. Jana w Warszawie. 

Wówczas Prymas zwrócił się do wiernych 

słowami: „Stąd rozpocznie się niedługo Święta 

Wędrówka: Nawiedzenie Matki Bożej po całej 

Polsce. Obraz będzie wędrował przez długie lata 

po naszej ziemi ojczystej. Nawiedzi wszystkie 

diecezje, poczynając od archidiecezji 

warszawskiej”. W 1957 r. na Wałach 

Jasnogórskich podczas uroczystości Matki Bożej 

Częstochowskiej, w obecności przeszło 

półmilionowej rzeszy wiernych, nastąpiła 

inauguracja programu milenijnego. Przed procesją 

kopia Obrazu Jasnogórskiego została dotknięta do 

Cudownego Obrazu Matki Bożej. Komentarz 

kard. Wyszyńskiego do tego wydarzenia był 

wymowny: „Dokonaliśmy zbliżenia Obrazów, 

jakby jakiegoś świętego pocałunku na znak, że 

Obraz Nawiedzenia będzie szedł przez polską 

ziemię obdarzony mocami Cudownego Obrazu, że 

to sama Królowa Jasnogórska, wyzbywszy się 

koron i brylantów, idzie ze swego Tronu 

nawiedzać wierny lud”. Od 29 sierpnia 1957 r. do 

3 kwietnia 1966 r. kopia Cudownego Obrazu 

Matki Bożej nawiedziła parafie siedmiu diecezji 

północnych i trzech na Ziemiach Zachodnich. W 

kwietniu 1966 r. przerwano peregrynację, aby 

Obraz Nawiedzenia był obecny na 

uroczystościach milenijnych. 20 maja 1981 r. 

Matka Boża nawiedziła umierającego Prymasa 

Tysiąclecia. W kwietniu 1982 r. w związku z 

jubileuszem 600-lecia Jasnej Góry rozpoczęło się 

nawiedzenie kościołów katedralnych. Natomiast 5 

maja 1985 r. od diecezji drohiczyńskiej rozpoczęła 

się Druga Peregrynacja Obrazu Nawiedzenia w 

parafiach, która trwa do dziś. Władzom bardzo nie 

podobało się zaangażowanie wiernych w 

wędrówkę obrazu. Apogeum prześladowań 

nastąpiło w czasie Roku Milenijnego w 1966. 

Samochód wiozący obraz był wielokrotnie 

zatrzymywany, zmieniano uzgodnioną wcześniej 

trasę przejazdu, wprowadzając w błąd oczekującą 

na ulicach ludność. Do brutalnej interwencji z 

udziałem milicji doszło 20 czerwca na drodze 

między Pasłękiem a Ostródą w Liksajnach. 

Wówczas obraz został odebrany Prymasowi i pod 

eskortą przewieziony do warszawskiej 

archikatedry pw. św. Jana. We wrześniu kopia 

Cudownego Obrazu miała dotrzeć do Katowic. 

Niestety, podczas drogi władze siłą skierowały go 

na Jasną Górę, gdzie pozostawał do 1972 r. Po 

„aresztowaniu obrazu” po Polsce zaczęły 

wędrować puste ramy, będące wymownym 

symbolem „socjalistycznej wolności”. 13 czerwca 

1972 r. kopię Cudownego Obrazu potajemnie 

wywieziono z Jasnej Góry do Radomia. Tam 

dopiero 18 czerwca kard. Wyszyński mógł 

powiedzieć do wiernych: „Cieszymy się więc, że 

wróciła, że… jest!”. Przywieziona z Częstochowy 

kopia Obrazu Czarnej Madonny, po latach 

uwięzienia, ruszyła w dalszą drogę po kraju. 
Wędrówka Czarnej Madonny przez polską ziemię 

pogłębiła ducha wiary i modlitwy, przyczyniła się 

do tysięcy nawróceń. Prymas sam to podkreślał, 

mówiąc: „Ile łask spłynęło do serc ludu! Ile było 

wspaniałych nawróceń, tkniętych miłością! Ile 

powrotów z dalekiej wędrówki po bezdrożach, 

poza łaską uświęcającą, po wielu, wielu latach! Ilu 

ludzi pojednało się z Bogiem i przystąpiło do 

sakramentów świętych!”. Programy 

duszpasterskie: Wielka Nowenna Tysiąclecia oraz 

Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu wpłynęły 

na duchowe i religijne ożywienie społeczeństwa, 

ale przede wszystkim wzmocniły autorytet 

moralny Kościoła w Polsce.      / Katarzyna Renn /



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś gościmy w naszej Parafii 

Wizerunek Nawiedzenie Obrazu 

Jasnogórskiego. Program Nawiedzenia 

podany jest w Informatorze. Więcej 

informacji znajdziemy w naszym 

tygodniku parafialnym. 

2. Dziękujemy nowożeńców Markowi i 

Marcie oraz Waldemarowi i Krystynie za 

posprzątanie kościoła i ubranie kwiatami 

ołtarzy. Na przyszłą niedzielę prosimy o to 

mieszkańców Dobiesza i Helenowa. 

3. W poniedziałek 11 sierpnia 

zainstalowaliśmy dwie ramy okienne z 

oszkleniem bezpiecznym i 

termoizolacyjnym i witraż przedstawiający 

św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 

w nawie głównej kościoła. W sobotę został 

on wraz z witrażem św. Rocha w zakrystii 

poświęcony przez JE Ks. Kard. Kazimierza 

Nycza. Kolejne witraże będą montowane w 

miarę uzyskiwania środków na ich 

wykonanie. Zapraszamy do ufundowania 

witraży św. królowej Jadwigi, bł. O. 

Honorata Koźmińskiego, bł. Anieli Salawy 

i św. Urszuli Ledóchowskiej. 

4. We wtorek 20 sierpnia o godz. 19.00 w 

Czachówku w 71 rocznicę wywózki 

naszych parafian z Czachówka i Kiełbaski 

do Treblinki odprawimy Mszę św. w 

intencji pomordowanych i zmarłych w 

czasie II wojny światowej parafian. 

5. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Piotr Paweł Ornat, kawaler z parafii św. 

Trójcy w Kobyłce i Katarzyna Traczyk, 

panna z Buczynowa w parafii tutejszej. 

Zapowiedź druga. 

- Dawid Skrzypczyk, kawaler z Pyskowic i 

Marlena Anna Szpak, panna z Sierzchowa 

w par. tutejszej. Zapowiedź druga. 

- Kamil Grzegorz Knotek, kawaler z 

Czaplinka w par. tutejszej i Ewelina 

Ambroziak, panna z Chynowa. Zapowiedź 

druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

6. W tym tygodniu kancelaria parafialna 

czynna jest w środy i piątki po Mszy św. 

wieczornej. 

7. We wrześniu planujemy podjąć prace 

przy: 

- remoncie i wymianie ogrodzenia na 

cmentarzu grzebalnym 

- renowacji obelisku z roku 1747 

znajdującym się na cmentarzu.  

Zapraszamy firmy budowlane z 

doświadczeniem w wykonywaniu prac 

przy obiektach zabytkowych do złożenia 

ofert na wykonanie tych prac. Wszelkie 

informacje dostępne są na stronach 

internetowych parafii oraz w kancelarii 

parafialnej. Termin składania ofert upływa 

25 sierpnia o godz. 16.00. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela.  

 

Modlitwa do Matki Bożej 

Jasnogórskiej 
Jasnogórska Matko Kościoła, 

z chórami Aniołów i Świętych naszych 

Patronów 

klękamy w pokorze u stóp Twego tronu. 

Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami 

na Jasnej Górze 

- stolicy Twego miłosierdzia. 

Wejrzyj w nasze serca, 

które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej 

miłości. 

Rozbudź wśród nas serca świętych, 

kształtuj prawdziwych apostołów wiary, 

umacniaj miłość do Kościoła świętego, 

wyjednaj nam upragnione łaski... 

Matko o zranionym obliczu, 

składam w Twe ręce siebie i wszystkie 

drogie mi osoby. 

Tobie ufam, 

liczę na Twe orędownictwo u Syna 

ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. 

Amen. 



Intencje Mszalne 17 VIII– 24 VIII 
 

Niedziela 17.08. 

8.30  Msza św. z nauką dla młodzieży  

10.00 + Marianny i Franciszka Sobczak, 

Władysława, Heleny i Franciszka Tokaj 

10.00  + Krystyny Lewandowskiej w 5 rocz. 

śm.,  Antoniny Jankowskiej, Bolesława Ciary 

12.00 + Jerzego Jankowskiego w 4 rocz. śmierci 

15.00 + Romana i Jadwigi Krawczyk, Jana i 

Stanisławy Soczewka 

Poniedziałek, 18.08. 

17.30 + Stanisławy Bąk w 5 rocz. śm., Wacława, 

Antoniego Bąków, Janinę Milewską, Stanisława 

Zająca, Leokadii, Stanisława, Wiesława 

Charzyńskich 

18.00 + Jerzego Szturemskiego 

18:30 + Marianny w 2 rocz. śm. i Henryka w 15 

rocz. śm. Wróblewskich 

Wtorek,  19.08 

17.30  + Bolesława Malickiego w 2 rocz. śm. 

18.00 + Franciszka Prokopczyka (ur.) 

Środa, 20.08.  

18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA ŚW. 

ZBIOROWA 

+ Heleny, Józefa, Wacława Kawulskich, Marianny 

i Antoniego Kamińskich, Janiny i Józefa 

Krzeszowskich, Władysławy Wojdat 

19.00 Msza św. w Czachówku w 71 rocz. wywózki 
naszych parafian z Czachówka i Kiełbaski do 

Treblinki 

Czwartek, 21.08.  

7.30 Intencja wolna 

Piątek, 22.08.  

18:00 + Ireneusza Rolę w 4 rocz. śm. 

Sobota, 23.08 
15.30 O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Dębickich 

i Krawczyków 

16.00 Chrzest: Mieszko Wojtas 

16:30 Chrzest: Stanisław Szczepanik 

17:00 + Marianny w 1 rocz. śm., Stanisława 

Nowaków, Roberta Sudę, Dziadków Nowaków i 

Wiśniewskich 

17:30 + Jerzego Lewandowskiego w 13 rocz. śm. 

18:00 + Zofii i Stanisława Pierścińskich, Stefana 

Makulskiego 

Niedziela 24.08. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Wiesława Kierznowskiego w 7 rocz. 

Śm., Genowefy, Władysława Karaluchów, Marii i 

Stanisława Luberadzkich 

12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza w 23 rocz. śm. 

CHRZEST:  Natalia Niewiadomska 

                     Nikola Marczak 

 

                          intencje spisano 12.08.14 



W sobotę 6 września 2014 r. o godz. 
12.00 zapraszamy na uroczystą  

Mszę św. sprawowaną na cmentarzu 
w Sobikowie z okazji odsłonięcia 

pomnika ku czci poległych  
7 września 1939 r. mieszkańców 

Czaplinka. Mszy św. przewodniczyć 
będzie JE Ks. Bp Józef Górzyński. Po 

Mszy św. nastąpi uroczystość 
odsłonięcia pomnika. 

 
  


Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Dopomóż mi Panie, być człowiekiem 

modlitwy, 
Oszczędź mi zabiegania, za życiem 

gonitwy, 
Obdarz wielką wiarą, kananejskiej  

kobiety by wady i błędy zamienić w 
zalety. 

Dziś wołam – „Ulituj się nade mną 
Panie…” Niech nie moja wola, ale Twoja 

się stanie. 
                                                         Kazimierz 
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