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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, 
13.00  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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: Ez 18,25–28(Bóg nie chce śmierci 

grzesznika) 

Psalm responsoryjny: Ps 25,4–5.6–7.8–9 

Drugie czytanie: Flp 2, 1-11 (Jezus Chrystus wzorem pokory) 

Ewangelia: Mt 21,28–32 (Nawrócenie prowadzi do zbawienia) 

 

Dzień Modlitwy całego Kościoła w intencji  

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego  

 Synodu Biskupów 
 

W Rzymie 5 października rozpocznie się synod o rodzinie.  

Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej 

w intencji synodu w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac 

synodalnych. Szczególnym czasem modlitwy będzie  

niedziela 28 września. Przedmiotem obrad  

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów  

będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście 

ewangelizacji”. Biskupi z całego świata, wśród nich również 

przewodniczący polskiego Episkopatu abp Stanisław Gądecki, będą 

obradować w Rzymie w dniach 5-19 października. Pracami synodalnymi 

będzie kierował papież Franciszek. Ojciec Święty ustanowił niedzielę  

28 września br. Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji  

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. 

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów zachęca do odmawiania 

napisanej przez papieża Franciszka Modlitwy do Świętej Rodziny. Jest 

to modlitwa w intencji rodzin, a także za Synod Biskupów, żeby „mógł 

przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego 

charakteru rodziny”. W czasie trwania prac synodalnych każdego dnia 

w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore) 

w Rzymie będzie trwała modlitwa w intencji synodu. Synod o rodzinie 

zbiera się w październiku, stąd wierni zachęcani są do odmawiania 

różańca w intencji prac synodalnych. 

 

 

/Konferencja Episkopatu Polski/ 

 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/
http://episkopat.pl/kosciol/nasza_wiara/modlitwa/6145.1,Modlitwa_do_w_Rodziny_w_intencji_Synodu.html


Na sportowo i przy pieczonych 
ziemniakach 

Niedzielne popołudnie 21.09. 2014 r. spędzili nasi 
ministranci na Placu Zabaw w Czaplinie. Tak zarządził 

(w uzgodnieniu  
z Sołtysem Czaplina) 
Ks. Mariusz, realizując 
ustalony program 
formacji ministrantów 
sobikowskiej parafii. 
Już przed godz. 15.00 
zapłonęło ognisko  
(a i niebo pojaśniało). 
Rozpoczęto poważny 

mecz : Czaplin kontra „reszta (ministranckiego) 
świata”.   Na wykoszonym boisku futbolówka pomykała 
od bramki do bramki - najczęściej wpadając do siatki 
reszty świata.              W drużynie lepszych brylowali : 
Olaf, Dominik (Doda), Kuba i Dawid (Maluj) a mało 
pracy miał Adam - ich bramkarz.            W drugiej 
(liczniejszej) drużynie gra szarpali : Krzysiek, Paweł, 
Mikołaj, Michał, Wiktor i Mateusz. Bezowocnie: mimo 
doraźnej pomocy pana Artura doszli do wyniku 6:19. 
Dobrze, że  dopiekły się ziemniaki (dobre, bo Sołtysa)  
i mecz trzeba było przerwać! Do ziemniaków dodatkiem 
były małe koktajlowe pomidorki (pychota). Do „stołu 
uczty” pani Sołtysowa dorzuciła kilka swoich pysznych 
ciast i dużą zgrzewkę zawsze smakującego młodym 
„napoju z ekstraktem orzeszków koli”. Bufet wzbogaciła 
pani Edyta kompotem i swoimi ciastami. Takie menu 
(choć ziemniaki były ciut za gorące, ale jak pachnące) 
poprawiło humory wszystkim. W międzyczasie część 
sportowców próbowała „dziurawić kosze” czy 
pograć     w siatkę – na kilka godzin przed wielkim 
finałem: Polska – Brazylia! A i ks. Mariusz pojawił 
się       w dynamicznej akcji na bramkę – zdjęcia w 
parafialnej Galerii internetowej. Było tak przyjemnie jak 
po zdobytym przez naszych siatkarzy mistrzostwie 
Świata. Dopiero szarówka i siąpiący deszczyk 
„wypędziły” do domów młodych, wyjątkowo 
zadowolonych ze spędzonego wspólnie i tak 
oryginalnie czasu. Wyrazili gremialnie ochotę na szybki 
rewanż i ponowne poświętowanie z ziemniakiem. 
Żałować mogą tylko ci, których tu nie było. Ale mają 
szansę – ks. Mariusz kontynuuje jeszcze nabór  
w szeregi ministrantów. A ma się dziać co miesiąc! 
 

Poświęcenie Ośrodka zdrowia w 

Sobikowie  
Ośrodek Zdrowia w Sobikowie. Już przed godz. 16:30 
spora grupa przybyłych oczekiwała na przybycie 
głównego celebransa. Podziwiano fronton nowego 
budynku z okazałą tablicą o treści : „Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze 
Kalwarii filia w Sobikowie 14” i szyldem Punktu 
Aptecznego (czynnego  od    godz. 8:00 do 
17:00).  Wraz z lekko spóźnionym przybyciem (korki) 
Ks. Kardynała rozpoczęto uroczystość od powitania 
gości w osobach : J E Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, 
księży (w tym proboszcza z Sobikowa - ks.prał. 
W. Czerwińskiego, z Baniochy-ks. Roberta Pękackiego  
i nowego proboszcza z Góry Kalwarii-ks.Andrzeja MIC), 
Erwinę Ryś-Ferens - radną Sejmiku Mazowieckiego, 
Jana Dąbka – Starostę Piaseczyńskiego, radnych 
piaseczyńskiej Rady Powiatu, radnych Rady Miejskiej z 

Góry Kalwarii z Przewodniczącym Zbigniewem Bugno, 
Burmistrza Dariusza Zielińskiego z zastępcami, 
kierownika- mi niektórych referatów Urzędu Gminy i 
dyrektorami gminnych instytucji oraz okolicznych szkół. 

Burmistrz wspomniał o perturbacjach związanych z 
rozpoczęciem i finansowaniem budowy (koło której 
„dreptał” doktor Rezler) realizowanej przez miejscową 
firmę p. Piotra Świetlika. Wspomniał zasługi dyrektora 
M. Kowalczyka, gminnych referatów : Inwestycji oraz 
Zamówień Publicznych, na końcu życząc sobikowskiej 
placówce rozwoju usług na coraz wyższym poziomie. 
Klucz do Ośrodka z rąk Burmistrza odebrali panowie  
M. Kowalczyk i L. Rezler. Symboliczną wstęgę 
rozwiązali : J E Ks. Kardynał, Przew. Rady Miejskiej, 
Burmistrz, panowie; Kowalczyk, Rezler oraz Zdzisław 
Molak z Cendrowic. W głównym punkcie programu  
po okolicznościowej modlitwie i poświęceniu obiektu 
Ks. Kardynał wspomniał peregrynację kopii obrazu 
Jasnogórskiej Pani w naszej parafii i skojarzył ją  
z „peregrynacją” chorych, którzy będą nawiedzać 
Ośrodek. Życzył wszystkim opieki Maryi oraz dobrych 
usług medycznych. Zadowolony z otwarcia placówki 
dyr. M. Kowalczyk wspomniał historię Ośrodka Zdrowia 
w Sobikowie. Pierwszy obiekt, wybudowany w 1969r. 
miał służyć 20 lat, a istniał … prawie 45 lat, przetrwał 
naciski na jego zamknięcie z powodów technicznych! 
Obecny, 2 razy większy obiekt, daje szansę rozwoju 
zakresu świadczonych sług i wyższego ich poziomu. 
Wzruszony dr. L. Rezler przywołał słowa Burmistrza  
z 2011 roku ...” Nie wiem, czy dobrze 
zrobiłem”, oceniając swą decyzje o budowie Ośrodka. 
Podziękował wszystkim zwolennikom tej budowy.  
W imieniu mieszkańców podziękowania i kwiaty na ręce 
L. Rezlera złożyła p. Grażyna Michalska z Sobikowa. 
Podziękowania złożyły też członkinie „Cendrowianek”. 
Satyryczne (w jakim stopniu trafne?) sceny „W 
poczekalni” odegrały brawurowo dzieci z SP nr 2 z Góry 
Kalwarii. Śmiechu było co niemiara, a i pochwał za 
trafność treści i znajomość tematu. Gromkie brawa były 
zasłużone! 
Nareszcie można 
było wejść i 
zwiedzać 
„zawartość 
nowego obiektu”. 
Jego potencjał 
może budzić duże 
nadzieje u 
pacjentów – oby 
regularnie 
spełniane! Jeśli usługi będą tak dobre jak catering 
przygotowany przez „Imperium Dobrego Smaku” z 
Konstancina to pacjentom pozostaje tylko żyć, nie 
umierać, czego im oraz sobie życzy autor relacji. A w 
naszej parafialnej Galerii … fotorelacja.                          

/Zbigniew  Adamczyk/ 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w naszej parafii obrzęd odnowienia 

przyrzeczeń małżeńskich podczas 

wszystkich Mszy św. Zapraszamy 

szczególnie małżonków do udziału w nim. 

Po Mszach św. PZC zbiera ofiary do puszek 

na pomoc potrzebującym w naszej parafii. 

Dziś w kościele powszechnym obchodzimy 

ustanowiony przez Papież Franciszka 

Dzień Modlitwy całego Kościoła w intencji 

III Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Ogólnego Synodu Biskupów 

2. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny i 

Krzymowa za posprzątanie kościoła i 

ubranie kwiatami ołtarzy na dzisiejszą 

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to mieszkańców Julianowa, Kiełbaski i Bud 

Sułkowskich. 

3. W środę rozpoczynamy miesiąc 

październik. Do 1 kwietnia 2015 r. 

Nabożeństwa i Msze św. odprawiamy w 

porządku zimowym tj. o godz. 16.30 i 

17.00. W październiku zapraszamy na 

tradycyjne nabożeństwa różańcowe 

odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 16.30 a w Czachówku o godz. 18.00. 

Tam w poniedziałek, środę i piątek 

poprzedzone one będą Mszą św. Jak 

poprzednio prosimy dzieci i młodzież o 

kartki z nazwiskami tych, które chciałyby 

w kolejnych dniach gościć na całą dobę 

figurkę Matki Bożej w swoim domu. 

4. W tym tygodniu wypada I Piątek i I 

Sobota miesiąca. W Sobikowie spowiedź 

od godz. 16.30 a o godz. 17.00 Msza św. z 

nabożeństwem. W Czachówku spowiedź 

od godz. 18.00 i Msza św. z nabożeństwem 

do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. W I 

Sobotę miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy 

na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep. 

Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach. 

5. We wtorek 30 września o godz. 19.00 

zapraszamy na zebranie członków Rady 

Ekonomicznej i Parafialnej. Dotyczyć ono 

będzie możliwości finansowania 

ogrodzenia cmentarza. 

6. W najbliższym czasie planujemy 

wydanie kalendarza i monografii pt. 

„Bliscy – znani i nieznani” poświęconych 

ludziom i miejscom zasłużonym dla naszej 

społeczności lokalnej. Zapraszamy do ich 

współredagowania. Prosimy szczególnie 

Dyrektorów Szkół i Sołtysów o wskazanie 

i pomoc w opisaniu tych osób i miejsc. 

Teksty można składać bezpośrednio u ks. 

prof. Cezarego Smuniewskiego lub w 

kancelarii. 

7. Pani Dyrektor Gimnazjum w 

Cendrowicach zwraca się do wszystkich, 

którzy posiadają pamiątki po Feliksie 

Kapackim - patronie szkoły o ich 

wypożyczenie lub przekazanie do 

Gimnazjum. Szkoła przygotowuje się do 10 

rocznicy nadania imienia oraz chce 

stworzyć kącik pamięci poświęcony 

swemu patronowi. 

8. Chłopców, którzy chcieliby posługiwać 

przy ołtarzu jako ministranci prosimy o 

kontakt z ks. Mariuszem. 

9. Pragniemy utworzyć dziecięcą 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. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Piotr Mateusz Kozyra, kawaler z Obrębu 

w parafii tutejszej i Magdalena Trzaska, 

panna z parafii św. Marii Magdaleny w 

Promnie. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

11. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  Na 

stoliczku wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 
 



Intencje Mszalne 28 IX – 5 X 
 

Niedziela 28.09. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Mariannę i Stefana Królaków 

10.00 + Jerzego Frydela 

12.00 + Łukasza w 6 rocz. śm., Bronisławy i 

Józefa Tywonków 

12.00 + Bogdana Augustyniaka w 6 rocz. 

śm., Mariana i Edwarda Augustyniaków 

CHRZEST: 

Wojciech Grzegrzułka 

Stanisław Myszkowski 

Marcel Sławomir Winiarek 

13.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla 

Elżbiety 

13.00 + Tadeusza w 17 rocz. śm, Krzysztofa 

Szymaniaków 

Poniedziałek, 29.09. 

Wtorek,  30.09.  

Środa, 1.10.  

16.00 + Piotra Macieja Biczyka 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 

Edwarda i Marianny Walkiewicz 

Czwartek, 2.10.    
16.00 + Henryka Kaniewskiego w 30 dni po 

śmierci 

16.30 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 + Stanisławy Karbowiak 

Piątek, 3.10. 

16.30 + Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 + Jadwigi i Józefa Fudeckich, 

Stanisława Helińskigo, zm. z cr. Klimków i 

Helińskich 

18.00 Msza Św. w Czachówku 

Sobota 4.10. 

7.10 + Godzinki o NMP 

7.30  Do św. Judy Tadeusza o bł. Boże dla 

KŻR w Nowych Grobicach 

 

15.00 + Józefa Pietranika w 1 rocz. śm. 

15.30 + Franciszki (im.) i Antoniego 

Samorajów 

16.00 O zdrowie i Boże błog. Dla Heleny 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 + Stanisławy i Henryka 

Miecznikowskich oraz za zm. Rosłonów i 

Miecznikowskich 

18.00 Int. Dziękczynna z prośbą o potrzebne 

łaski dla Józefy z okazji 70 rocz. ur 
 

Niedziela 5.10. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Edmunda Wlazeł w 18 rocz. śm., 

Andrzeja i cr. Wlazłów i Kasprzaków 

12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 16 rocz. 

śm. i cr. Gostkowskich 

12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla 

mieszkańców Karoliny 

13.00 O Boże błogosławięństwo i potrzebne 

łaski dla Grażyny i Wiesława Pieniążek w 30 

rocz. ślubu 

                            intencje spisano 27.09.14 

 
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
  

Nieraz z próżności wolimy przytakiwać  

Aby świadomie później oszukać, wykiwać  

Ale Ewangelia nie takich zasad uczy  

I od dzisiaj żyj w prawdzie , nie staraj się 

kluczyć  

„Przyszedł bowiem do was /…/drogą 

sprawiedliwości ,  

a wyście mu nie uwierzyli. „ 

Spełnimy wolę ojca  jedynie gdy prawdą 

będziemy  żyli. 
                                                             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

