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tel. + 48 22 726 83 27 
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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

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:  Lb 21, 4b-9 (Wąż z brązu znakiem ocalenia) 

Psalm responsoryjny: Ps 78,1-2.34-35.36-37.38 

Drugie czytanie: Flp 2, 6-11 (Chrystus uniżył samego siebie…) 

Ewangelia: J 3, 13-17 (Krzyż narzędziem zbawienia) 

 

Podwyższenie Krzyża 
Istotą krzyża jest to, że doświadcza się w nim skrajnej słabości człowieka i 

jednocześnie nieobecności Boga. Jest to sama esencja cierpienia. Przed Jezusem 
najlepiej wyraża to Psalm 22, który jest niejako scenariuszem krzyża. Oczywiście 

jest w Starym Testamencie wiele innych miejsc i fragmentów, w których 

znajdujemy mniej czy bardziej wyraźny opis tego egzystencjalnego 
doświadczenia, cechującego się skrajnym rozdarciem i wymagającego zarazem 

niezwykłego napięcia wiary Już o Abrahamie mówi się, iż uwierzył "wbrew 

nadziei". Takie sytuacje przechodzą w mniejszym czy większym stopniu wszyscy 
patriarchowie i prorocy. Znajdujemy je dobrze 

opisane w przypadku Jakuba (nocna walka z aniołem 

nad potokiem Jabok), u Józefa egipskiego 
(odrzucenie przez braci i więzienie), u Mojżesza 

(ucieczka z Egiptu i czterdzieści lat służby u teścia - 

kapłana pogańskiego), u Eliasza (ucieczka przez 
zemstą królowej Izebel i pragnienie śmierci), w 

sposób wyjątkowy u proroka Jeremiasza (kiedy to prorok przeklina dzień, w 

którym się urodził, i człowieka, który przyniósł jego ojcu wiadomość o jego 
narodzinach). Krzyż Jezusa zatem nie wynurza się z historii wyłącznie jako 

absurdalna potworność. Jest przygotowywany poprzez doświadczenia w Starym 

Testamencie. Bóg w swym Objawieniu podejmuje wielką pedagogię krzyża, 
pokazując za każdym razem, że to On wyprowadza życie ze śmierci, że nadaje 

sens sytuacjom po ludzku absurdalnym, że jest z mocą obecny tam, gdzie zdaje 

się Go nie być. Kulminacją tych wszystkich doświadczeń, zebraniem ich, 
skupieniem jakby w soczewce jest krzyż Jezusa. W nim sumuje się bezsens, 

ludzka słabość i głupota, ludzka perfidia i zarazem ludzkie fałszywe wyobrażenia 

o Bogu. Bóg w krzyżu jest jednocześnie najbardziej obecny ze swą miłosierną 
miłością i najbardziej nieobecny, bo niemożliwy do przyjęcia przez człowieka w 

Jego prawdzie przekraczającej wszelkie wyobrażenia. Bóg w krzyżu Jezusa jest 

tak blisko człowieka, że przekracza to wszelkie ludzkie systemy myślowe, że 
wręcz urąga logice.. Krzyż obnaża bezlitośnie ludzki grzech i ludzką słabość, jest 

miejscem doświadczenia strasznej, zabójczej prawdy o człowieku, ale 

przyjmowany z wiarą w Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
przyodziewa w szaty zmartwychwstania i objawia niebywałą prawdę o Bożej 

bliskości i miłości. .                                                              

                                                                                       /ks. Stanisław Łucarz SJ / 

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


Poświęcenie pomnika ku czci 
poległych 7 września 1939r. 

mieszkańców Czaplinka. 

 
W południe 6 września na sobikowskim cmentarzu 

zgromadziło się wiele dziesiątków osób aby uczcić 

pamięć i oddać należny hołd bestialsko zamordowanym 

7 września 1939r. mieszkańcom Czaplinka. Przybyłych 

członków rodzin poległych, ich bliskich i znajomych 

oraz: burmistrza i członków Prezydium Rady Miejskiej 

w Górze Kalwarii; sołtysów Sierzchowa, Obrębu, 

Sobikowa i Czaplina; także pozostałych przybyłych 

powitał ksiądz Prałat Włodzimierz Czerwiński. Przed 

ołtarzem stanęły poczty sztandarowe wystawione przez 

okoliczne szkoły oraz OSP Czaplinek i Cendrowice. 

Okolicznościowej Mszy Św. przewodniczył  

J E Ks. Bp Józef Górzyński - biskup pomocniczy 

Archidiecezji Warszawskiej. Mszę koncelebrowali : 

 ks. prof. Cezary Smuniewski oraz ks. Prałat 

Włodzimierz Czerwiński - proboszcz sobikowskiej 

parafii. W wygłoszonej homilii J E Ks. Bp podkreślił, 

że historię (i dobrą i złą) tworzą jednostki (a nie ludzkie 

zbiorowości - jak wmawiali totalitaryści) i jednostki  

(czyli każdy z nas) ponoszą zań odpowiedzialność. 

Wielka historia to zbiór poszczególnych zdarzeń 

zbudowanych przez ludzi, zdarzeń również takich  

jak tragedia z 7 września 1939r., która rozegrała  

się nieopodal rzeczki Czarnej w Czaplinku.  

Wszelkie nasze czyny podlegają 

osądowi doczesnemu(ludzkiemu np. na kartach historii) 

ale też temu najważniejszemu 

czyli ostatecznemu (boskiemu, który decyduje 

o pośmiertnym losie duszy każdego z nas). 

Jako szczególny fakt historyczny Ks. Biskup 

przywołał śmierć Jezusa Chrystusa. Boga - Człowieka, 

który fizycznie umarł na krzyżu (w wymiarze ludzkim), 

umarł za nasze grzechy (złożył ofiarę z siebie,  

by odkupić winy świata całego), dając każdemu z nas 

szansę na szczęście wieczne: .."wiele jest miejsc  

w Domu Ojca mego". Niejako w odpowiedzi na moje 

pytanie z 1 września :.."Czego brakuje światu,  

by zaprzestać wojen raz na zawsze? " ("Wieści 

Parafialne" Nr 11 z 7.09.2014.) Ks. Biskup zaapelował  

do wszystkich o odpowiedzialne tworzenie historii 

(życia), co bez przestrzegania Prawa Bożego jest 

niemożliwe. Tylko kierowanie się zasadami Dekalogu 

(który m. in. nie dopuszcza przemocy wobec bliźniego-

czyli wojen) pozwala każdemu dobrze przeżyć życie 

doczesne (czyli godnie zapisać się w historii i zdobyć 

szacunek potomnych) oraz osiągnąć główny cel 

chrześcijanina - życie wieczne. Innej drogi tu nie ma! 

Dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku ku czci 

poległych mieszkańców Czaplinka. Po hymnie 

prowadząca uroczystość Anna Kącka (córka sołtysa 

Czaplinka) oddała głos wnuczce jednego ze świadków 

tego tragicznego bombardowania. Przeczytana przez 

nią relacja dziadka, jak i emocjonalna wypowiedź 

bezpośredniego uczestnika tych zdarzeń wstrząsnęły 

słuchającymi. Przejęte dziecięce głosy  

(Zuzia Gazda, Milena Choińska, Monika i Magda 

Adamek, Daniel Golik) dobrze oddały treść i patos 

zawarty w wojennej poezji. Uczestnicy mocno poczuli 

tragizm tych chwil...  Obszerną relację z walk toczonych 

w okolicy do 12.09.1939r. przedstawił przedstawiciel 

Związku Żołnierzy  WP.  Poproszony przez prowadzącą 

Ks. Biskup, odmówiwszy stosowną modli-

twę, poświęcił odsłonięty "Pomnik poświęcony 

mieszkańcom Czaplinka, którzy zginęli 7 września 

1939r. nad rzeką Czarną podczas bombardowania 

przez niemieckie samoloty". Następnie złożono kwiaty  

i zapalono znicze, po czym część uczestników przeszła 

do pobliskiego grobu zbiorowego żołnierzy - ofiar  

II wojny światowej aby i tam złożyć kwiaty i zapalić 

znicze. Po uroczystościach na cmentarzu, na 

dziedzińcu plebanii wszyscy uczestnicy uroczystości 

mogli zapoznać się z okolicznościową wystawą i 

posłuchać  obszerniejszej relacji o działaniach 

wojennych na tym terenie. Na koniec mieszkańcy 

Czaplinka podjęli zgromadzonych pysznym domowym 

ciastem, kawą, herbatą, sokami i owocami. 

                                                      /Zbigniew Adamczyk/ 
 

 

Informacja Kół Różańcowych  

z Czachówka i Bronisławowa 
 

Pięknym zwyczajem sióstr Kółek Różańcowych z 

Czachówka i Bronisławowa, rokrocznie w dniu 15 

sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny jest zamawianie Mszy Św. w kaplicy w 

Czachówku, w intencji pracujących  kapłanów w 
naszej parafii. Tegoroczna Msza św. dziękczynna za 

dar powołania do świętej służby kapłańskiej, 

sprawowana była w intencji obecnych kapłanów: Ks. 

prałata proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego w 

27 rocznicę święceń kapłańskich, Ks. wikariusza 

Mariusza Białęckiego  w 1 rocznicę święceń 

kapłańskich, oraz ich poprzedników: Ks. kan. 

Jerzego Sikorowskiego w 55 rocznicę święceń 
kapłańskich, Ks. kan. Tadeusza Gałeckiego w 34 

rocznicę święceń kapłańskich, Ks. kan. Wojciecha 

Gnidzińskiego w 29 rocznicę święceń kapłańskich, 

Intencją ofiarodawczyń jest wypraszanie wielu łask 

Bożych, otoczenia  płaszczem opieki Najświętszej 

Maryi Panny oraz wstawiennictwa Św. Stanisława 

biskupa męczennika - patrona parafii w Sobikowie i 
Św. Józefa Rzemieślnika - patrona kaplicy w 

Czachówku. 
 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego, nasz drugi Odpust parafialny. 

Głównej Mszy św. odpustowej o godz. 

12.00 przewodniczyć będzie i Słowo Boże 

wygłosi Sekretarz Prowincji Polskiej 

Księży Marianów. Podczas tej liturgii 

zostaną poświęcone witraże bł. O. S. 

Papczyńskiego i bł. Ks. Z. Sajny. Po Mszy 

św. uroczysta procesja. Do udziału w niej 

zapraszamy wszystkie grupy parafialne i 

strażaków. Rozpoczyna się IV Tydzień 

Wychowania: Prawda fundamentem 

wychowania. W liście pasterskim na ten 

Tydzień Wychowania biskupi zaapelowali 

o odwagę i zapał w wychowywaniu do 

prawdy. "Uczcie jej innych! Wychowujcie 

do niej wszystkich, których Wam Pan Bóg 

powierzył! Nie dajcie się zwieść 

namiastkami prawdy czy półprawdami! 

Brońcie się przed manipulacją ze strony 

tych, którzy są niechętni Chrystusowi i 

Jego Kościołowi".  

2. Dziś ofiary zbierane na tacę 

przeznaczone są na Warszawskie 

Metropolitalne Seminarium Duchowne. W 

przyszłym tygodniu ofiary zbierane do 

puszek przeznaczone będą na KUL.  

3. Dziękujemy mieszkańcom Grobic za 

posprzątanie kościoła i ubranie kwiatami 

ołtarzy na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą 

niedzielę prosimy o to mieszkańców 

Grobic Nowych i Zalesia. 

4. W tym tygodniu został zainstalowany w 

nawie głównej nowy witraż 

przedstawiający bł. Ks. Zygmunta Sajnę. 

Kolejne będą montowane w najbliższym 

czasie. Jeszcze tylko jedno okno nie ma 

fundatora. Zachęcam do odważnych 

decyzji abyśmy do końca października 

mogli cieszyć się już wszystkimi witrażami 

w kościele. 

5. W środę 17 września o godz. 19.00 

zapraszamy członków Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej na pierwsze powakacyjne 

spotkanie. 

6. W piątek 19.09. 2014 r. o godz. 18.30 

odbędzie się spotkanie Parafialnego 

Zespołu Światowych Dni Młodzieży. 

7. Od przyszłej niedzieli, 21 września 

wprowadzamy stałą Mszę św. o godz. 

13.00. Zapraszamy na nią szczególnie 

dzieci klas drugich i trzecich Szkół 

Podstawowych. Jest ona elementem 

dwuletniego cyklu przygotowania dzieci do 

I Komunii św. i Rocznicy I Komunii. W 

tym roku, jako przejściowym z rocznego na 

dwuletni cykl przygotowania do I Komunii 

nie będzie w naszej parafii tej uroczystości. 

8. Chłopców, którzy chcieliby posługiwać 

przy ołtarzu jako ministranci prosimy o 

kontakt z ks. Mariuszem. 

9. Chcemy utworzyć scholę parafialną, 

która zajęłaby się  

oprawą muzyczną podczas niedzielnych 

Mszy św. o godz. 13.00.   

Dzieci, które chciałby śpiewać w scholii 

prosimy o kontakt z ks. Mariuszem lub p. 

Organistą. 

10. Trwają prace przy wymianie 

ogrodzenia cmentarza parafialnego. Koszt 

tych prac wg kosztorysu wynosi ok. 

420 000,- zł. Prosimy osoby zalegające z 

opłatą pokładnego o uregulowanie tych 

należności. Przypominamy, że wg 

obowiązującego prawa państwowego 

należy co 20 lat taką opłatę wnosić. Nie 

opłacone groby mogą bowiem ulegać 

likwidacji. 

11. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela.  Do 

„Gościa” dołączona jest 2 część 

„Dzienniczka” S. Faustyny zaś „Niedziela” 

w znacznym stopniu poświęcona jest 

dzisiejszemu Świętu. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

 
 



Intencje Mszalne 14 IX – 21 IX 
 

Niedziela 14.09. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 + Jana w 19 rocz. śm. , Wiesława  

w 4 rocz. śm. , Aliny, Władysława i Józefy 

Kopytów 

10.00 + Janusza Siemińskiego 
CHRZEST: 

Izabela Matysiak 

Kornelia Daria Romanowska 

12.00  Suma Odpustowa za parafian 

12.00  + Kazimierza, Stanisławę, Katarzynę, 

Stanisława Gozdalików, Anielę, Jana, 

Zdzisława Bursów           
 

Poniedziałek, 15.09 
17.30 + Joanny Paprockiej w 1 rocz. śm. 

18.00 + Stanisława i Józefa Ogonków 
 

Wtorek,  16.09.  
18.00 Intencja wolna 
 

Środa, 17.09.   
18.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

+ Pawła Pęczka 
 

Czwartek, 18.09.    
7.30 Intencja wolna 
 

Piątek, 19.09. 
17.30 + Elżbiety Gugały w 2 rocz. śm. 

18.00 + Wandy i Józefa Marczaków 
 

Sobota 20.09. 
15.30 O Boże błog. dla Doroty i Witolda 

Piechów w 25 rocz. ślubu 

16.00 + Andrzeja, Marty, Jana 

Ambroziaków, Czesława, Franciszki 

Kamińskich 

16.30 + Michaliny, Stanisława Marszałów, 

Antoniego Matysiaka, Andrzeja Otulaka 

17.00 + Marianny i Stanisława  

Karaśkiewiczów, i zm. z c.r. Karaśkiewiczów  

17.30 + Krzysztofa Iwaniuka  

w 10 rocz. śm. 

18.00 + Janiny Milewskiej, dziadków 

Milewskich i Bąków oraz Zbigniewa 

Modelskiego 
 

Niedziela 21.09. 
8.30  (Czachówek)   

10.00 O Boże błog. dla Iwony i Aleksandra w 

rocz. ślubu 

12.00  + Cecylię i Józefa Chmielewskich 

13.00 + Heleny i Jana Budytów, Irenę, 

Wiesława Czubaszek                

                           

                            intencje spisano 10.09.14 
 
 

 

 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
  

Nawet nie wiesz ilu masz bożków  

w swoim życiu: 

pieniądze, nałogi, praca 

i żądze w ukryciu. 

Nie poniżaj Boga, On już  

sam się uniżył 

   będąc człowiekiem, 

   i do Ciebie przybliżył. 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, 

że Syna swego ... dał…” 

A Ty przez Jego miłość,  

zbawienie wieczne będziesz miał. 
 

                                                             Kazimierz 
 

 

 
 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 

91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

  Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 
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