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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:  Iz 22,19–23 (Klucz domu 

Dawidowego) 

Psalm responsoryjny: Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc 

Drugie czytanie: Rz 11,33–36 (Hymn na cześć mądrości 

Bożej) 

Ewangelia: Mt 16,13–20 (Tobie dam klucze…) 

 

I Piesza Pielgrzymka do Pieczysk 
 

Dzień przed rozpoczęciem Peregrynacji 

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 

15.08.2014 r. po raz pierwszy w historii 

naszej parafii wyruszyliśmy w Pieszą 

Pielgrzymkę do Pieczysk, aby zawierzyć 

Maryi całą naszą parafię z okazji Jej 

Nawiedzenia w ramach Peregrynacji w 

naszej Archidiecezji. Pielgrzymkę 

rozpoczęliśmy od krótkiego nabożeństwa w naszym Kościele, które 

poprowadził nasz proboszcz ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński. W 

pielgrzymce udział wzięło 50 osób. W czasie wędrowania zatrzymaliśmy 

się na krótki odpoczynek w kaplicy w Czachówku, gdzie przywitali nas 

parafianie, którzy zgromadzili się na niedzielną Eucharystię. Do Pieczysk 

dotarliśmy o godz. 11.20. O godz. 12:00 wzięliśmy udział w Mszy 

Świętej, której przewodniczył ks. Tadeusz Polak, proboszcz z Prażmowa. 

Tegorocznej sumie odpustowej miał przewodniczyć znany i ceniony 

duszpasterz akademicki ks. Piotr Pawlukiewicz, ale z powodu choroby 

nie mógł przybyć do Pieczysk. Ks. Mariusz Zapolski, proboszcz parafii 

w Pieczyskach witając wszystkich zgromadzonych na odpuście poprosił 

o modlitwę za ks. Piotra, którego operacja odbywała się w czasie 

pieczyskiego odpustu. Po Mszy Św. tradycyjnie, jak co roku każdy 

otrzymał przygotowane przez parafianki z Pieczysk przepyszne rogale 

pieczyskie. Atrakcją odpustowego popołudnia był koncert p. Andrzeja 

Rosiewicza. Zdjęcia z pielgrzymki znajdziemy na stronie internetowej 

naszej parafii. 

/ks. Mariusz Białęcki/ 

 

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


Wizyta Pani Jasnogórskiej w naszej 

wspólnocie parafialnej 

 

Przygotowania do tej wyjątkowej wizyty 
Po zaszczycie goszczenia u nas nuncjusza papieskiego  

(7 maja br. który bierzmował naszą młodzież oraz 

poświęcił 4 witraże w prezbiterium naszej świątyni) miał 

spotkać nas zaszczyt jeszcze znaczniejszy. Już w lipcu 

ksiądz proboszcz zaczął bezpośrednią akcję 
informacyjno-przygotowawczą o wizycie obrazu Pani 

Jasnogórskiej. Wydał program Rekolekcji oraz 

Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, którego 

1000 egzemplarzy trafiło do rąk parafian. Dobra 

informacja pomogła setkom parafian uczestniczyć w 

Rekolekcjach Przygotowujących (13-15 sierpień) 

prowadzonych przez ks. Bogusława Kowalskiego, gdzie 

podczas Mszy Świętych z naukami, Czuwań 
Modlitewnych, Apeli Jasnogórskich poczuli znaczenie 

wizyty dla nich samych. Kilkadziesiąt osób 

pielgrzymowało 15 sierpnia do Matki Bożej Pieczyskiej 

z okazji owej wizyty - wyjątkowo ciepło i serdecznie 

powitał ich na sumie odpustowej pieczyski proboszcz, 

ks. kan. Mariusz Zapolski. Wierni przed wizytą 

udekorowali kościół, przyozdobili jego otoczenie, nasi 
księża opracowali szczegółowo scenariusz całego 

wydarzenia. To miała być przecież wyjątkowa 

uroczystość w c a ł e j historii naszej parafii.  
Dzień przybycia i czas pobytu. 
Już przed godz. 16.00 zapełniał się parking samochodami  

a kościół wiernymi; rozpoczęto Nabożeństwo 

Oczekiwania. Po przybyciu Ks. Kardynała Kazimierza 

Nycza uroczysta procesja wiernych, poprzedzona 
krzyżem, różańcem, sztandarami i feretronami, 

wyruszyła ze śpiewem maryjnym na ustach w kierunku 

Cendrowic. Na spotkanie z Maryją.  Wreszcie pojawił się 
na sygnale wóz strażacki, konwojujący specjalny 

samochód-kaplicę przybywający z Góry Kalwarii. 

Samochód zatrzymał się nieopodal krzyża, ojciec paulin 

otworzył tylne drzwi i za chwilę ukazało się oblicze 

Jasnogórskiej Pani z małym Jezusem na ręku. W geście 

szacunku i powitania ks. kardynał i ks. prałat ucałowali 

ramy obrazu. Rozpoczęła się ceremonia powitania, 
prowadzona i nadzorowana przez ks. wikarego z 

Ceremoniałem w ręku. Strażacy wyjęli obraz z 

samochodu, jako pierwsi wzięli go na ramiona ojcowie, 

następnie przedstawiciele innych stanów nieśli obraz do 

Sobikowa. PROCESJA CAŁY CZAS ŚPIEWEM 

WIELBIŁA I WITAŁA MARYJ Ę (przebieg procesji w 

Galerii na stronach www naszej parafii). Ciąg dalszy 
ceremonii powitania odbył się już w kościele. Ok. 17.30 

Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, w koncelebrze księży 

z czerskiego dekanatu, rozpoczął uroczystą powitalną 

Mszę Świętą. W homilii, skierowanej do setek 

uczestników Mszy, podkreślił rolę wizyty obrazu Matki 

Bożej, Matki tak znaczącej w historii całego Kościoła 

Świętego, świata całego i narodu polskiego, Matki tak 

ważnej dla każdego z nas. Tylko od nas zależy na ile 

skorzystamy z Jej dobra. Tu i teraz mamy okazję prosić 

Ją o wstawiennictwo do Pana w naszych intencjach. Gdy 

przybyła i jest tak blisko nas w kopii jej Cudownego 

Obrazu. (Wielu z nas zrozumiało i skorzystało). Po Mszy 
Św. Ksiądz Kardynał poświęcił witraż św. Rocha 

(patrona m.in sadowników, rolników, lekarzy, aptekarzy. 

Jego wspomnienie liturgiczne odbywa się 16 sierpnia) 

oraz św. Abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (od 

stycznia 1862 r. Arcybiskupa Metropolity 

Warszawskiego, niejako "poprzednika" Księdza 

Kardynała Kazimierza Nycza). Na razie mamy zatem 6 

poświęconych witraży.... Tajemnicami radosnymi 
Różańca rozpoczęło się wieczorne Czuwanie przed 

Apelem Jasnogórskim, na który przybyli wyjątkowo 

licznie wierni. Po Apelu ciąg dalszy Czuwania 

poprowadził zespół Genesis, a po Modlitwie za zmarłych 

księża pochodzący z naszej parafii Sylwester, paulin oraz 

Andrzej i Piotr, kapucyni celebrowali Pasterkę Maryjną 

w intencji o powołania. Już w niedzielę od godz. 1.30 
Czuwanie przed obrazem Jasnogórskiej Pani sprawowali 

mieszkańcy parafii w ustalonej wcześniej kolejności 

(każda wieś miała swój czas). Różaniec, pieśni maryjne, 

wspólne i indywidualne modlitwy trwały nieprzerwanie 

do godz. 8.00, gdy sprawowano Godzinki o 

Niepokalanym Poczęciu NMP.  Na trzech Mszach Św. 

dla różnych stanów naszej parafii zgromadziła się 

kolejno: młodzież o 8.30, niemowlęta, dzieci i matki w 
stanie błogosławionym pobłogosławiono na Mszy św. o 

10.00, na Mszy św. o 12.00 wielu starszych i chorych 

skorzystało z Sakramentu Namaszczenia Chorych. W 

trakcie Czuwania przed Mszą pożegnalną  

ksiądz proboszcz dokonał odnowienia Ślubów 

Jasnogórskich, posługując się m.in. tekstami Ślubów 

składanych w naszej parafii w 1965 r.  
Liturgia pożegnania. 
 I nadszedł czas Mszy św. na zakończenie Nawiedzenia. 

Setki osób uczestniczyły w ceremonii pożegnania. 

Najukochańszą Matkę żegnali  przedstawiciele parafii. 

Ksiądz proboszcz poświęcił liczne pamiątkowe zdjęcia i 

okazjonalne przedmioty kultu, następnie zaś   

w eleganckim stroju strażackim, (jako kapelan gminnej 

OSP) poprowadził obraz do wyjścia. Na placu przed 
kościołem modlitwą i śpiewem dalej żegnano 

Wyjątkowego Gościa. Całość pożegnania poprowadził 

ksiądz wikary wraz z ks. Jackiem Połowianiukiem, 

skrupulatnie z nieodłącznym Ceremoniałem w ręku. 

Śpiew trwał a jasnogórski samochód otwarł swe tylne 

drzwi...po Maryję. Ojciec Michał podziękował 

wszystkim za udział w Uroczystości Nawiedzenia, za 

gościnę i poprosił strażaków o włożenie obrazu do auta. 
Automat "wciągnął" obraz do środka samochodu, ojciec 

paulin zamknął drzwi i z księdzem proboszczem odjechał 

do Kędzierówki. 
Setki nas machało odjeżdżającym, zostaliśmy na placu 

sami...czy rzeczywiście sami, czy tacy sami jak kilka 

dnie wcześniej? Co każdemu z nas dała ta niebywała 

wizyta? Na te pytania każdy odpowie sobie sam we 

własnym sumieniu. 

                                                 /Zbigniew Adamczyk/

                                                                                                       

http://m.in/


Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej 

parafii Święty Wizerunek Nawiedzenia Matki 

Bożej Jasnogórskiej. Składam serdeczne 

podziękowania tym wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie i 

przeprowadzenie tej uroczystości. 

Mieszkańcom Cendrowic dziękujemy za 

przygotowanie Ołtarza Powitania. Strażakom za 

asysty i obecność podczas nocnych czuwań, p. 

Danucie Chmielewskiej i kościelnym pp. 

Ryszardowi i Arturowi za uporządkowanie 

terenu i przygotowanie tronu pod Obraz, 

Zespołowi Genesis i Kółkom Różańcowym za 

prowadzenie nocnego czuwania. Wszystkim 

serdeczne Bóg zapłać. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Dobiesza i 

Helenowa za posprzątanie kościoła i ubranie 

kwiatami ołtarzy na dzisiejszą niedzielę. Na 

przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców 

Dębówki. 

3. Dziś Niedzielna formacyjna Parafialnego 

Zespołu Caritas. Po Mszy św. nasz parafialny 

Caritas zbiera dobrowolne ofiary do puszek na 

rzecz swoich podopiecznych.  

4. We wtorek 26 sierpnia uroczystość Najśw. 

Maryi Panny Częstochowskiej. Msze św. 

odprawione będą o godz. 10.00 i 18.00. O godz. 

9.45 zaśpiewamy Godzinki o Najśw. Maryi 

Pannie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. W środę 27 sierpnia o godz. 19.00 zapraszam 

członków Parafialnej Rady Ekonomicznej na 

spotkanie. W programie m.in. wybór 

wykonawców remontu ogrodzenia cmentarza i 

obelisku oraz wybór projektów kolejnych 

witraży do nawy głównej kościoła. 

6. W piątek 29 sierpnia o godz. 19.00 

zapraszamy katechetów na spotkanie 

katechetyczne dotyczące organizacji roku 

katechetycznego w parafii. 

7. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna 

jest w środy i piątki po Mszy św. wieczornej. 8. 

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. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny. 

Apel Prezydium Konferencji Episkopatu 

Polski w sprawie ustanowienia 26 sierpnia 

br. dniem modlitwy za prześladowany 

Kościół na Bliskim Wschodzie: 

Umiłowani w Chrystusie Panu, w ostatnich 

dniach docierają do nas budzące przerażenie 

wiadomości dotyczące losu naszych braci 

i sióstr w wierze żyjących w Iraku, Syrii 

i Palestynie. Informacje te sprawiają, że 

w naszych sercach rodzi się ból, a jednocześnie 

poczucie solidarności oraz chęć niesienia im 

pomocy. Jak informuje Papieskie 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 

fundamentaliści islamscy dokonują rzezi na 

społeczności chrześcijańskiej w Mosulu i w 

innych miejscowościach zamieszkanych przez 

chrześcijan. Jakże niepokoi fakt, że jeszcze 

jedenaście lat temu, przed interwencją Sił 

Koalicyjnych w 2003 roku, w Iraku mieszkało 

1,4 mln chrześcijan, natomiast dzisiaj jest ich 

zaledwie 150 tysięcy. Smutek i współczucie 

budzi w nas wołanie ponad miliona naszych 

braci – wygnanych, umęczonych, 

pozbawionych domu i ojczyzny, którzy proszą: 

„nie zostawiajcie nas samych!”. Odpowiadając, 

w imieniu całego Kościoła w Polsce, na apel 

Ojca Świętego Franciszka oraz katolickiego 

Patriarchy Babilonii obrządku chaldejskiego, 

Louisa Raphaela I Sako, który błaga Polaków 

o gest solidarności, prosimy Was, aby dzień  

26 sierpnia br., który jest obchodzony w Polsce 

jako uroczystość Matki Boskiej 

Częstochowskiej, był Dniem modlitwy za 

Prześladowany Kościół na Bliskim 

Wschodzie. Zachęcamy do uczestnictwa we 

Mszy świętej i ofiarowania Komunii św. 

w intencji ustania prześladowań w Iraku i na 

całym Bliskim Wschodzie. Prosimy także 

o podjęcie praktyk pokutnych (droga krzyżowa, 

różaniec, post, jałmużna), aby w ten sposób 

wyrazić jedność z cierpiącymi braćmi i uprosić 

u Boga łaskę pokoju dla nich. 
 



Intencje Mszalne 24 VIII – 31 VIII 
 

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                    

Poniedziałek, 25.08. 
18.00 + Stefanii, Anny i Stanisława 

Wrotków, Zofii i Bronisława Królaków 

Wtorek,  26.08.  
9.45 Godzinki o Niepokalanym Sercu NMP 

10.00 Intencja wolna 

18.00 Zm. z rodz. Kucińskich, Franciszka, 

Bolesława, Janinę Borowskich, Józefę i 

Henryka Rudzkich 

Środa, 27.08.   
18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 

Czwartek, 28.08.   
7.30 + Moniki (w 1 rocz. śm.), Jana 

Lewandowskich, Wandę Zwierzyk, 

Eleonorę, Romana i Bożenę Adamczyków   

Piątek, 29.08. 
18:00 + Antoniego Jeziorskiego w 4 rocz. 

śm. 

Sobota, 30.08 
16:00 Chrzest: Mieszko Wojtas 

17:00 + Ignacego Auguścika w 30 dni po 

śmierci 

17:30 + Weroniki, Haliny, Władysława 

Jeleniów, Marii i Wojciecha Kurzyńskich, 

Ireny i Stanisława Staręgów 
 

18:00 + Sławomira Gostkowskiego i Jacka 

Olczaka w 11 rocz. śm. 

Niedziela 31.08. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 + Stefana Kowalczyka (im), 

Antoniny i Józefa Kłoszewskich  

12.00 + Zofii i Tadeusza, Stanisławy i 

Henryka oraz Jerzego Wiśniewskich                   
                          intencje spisano 21.08.14 
 
 

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 
 

Dziś postawiono pytanie, dla 

każdego.  

„Za kogo ludzie uważają Syna 

Człowieczego?»  

tysiące lat mija i wszyscy pytają,  

giną za wiarę, wątpią i ciągle 

rozważają. 

„A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Pomyśl w samotności.  

I siostro, i bracie.    
                                                         Kazimierz 
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