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05-530 Góra Kalwaria 
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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, 
13.15  

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: 2 Krn 36,14-16.19-23 (Gniew i miłosierdzie Boże) 

Psalm responsoryjny: Ps 137,1-2.3.4-5.6 

Drugie czytanie: Ef 2,4-10 (Zbawieni przez łaskę) 

Ewangelia: J 3,14-21 (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony)  

 

Niedziela „Laetare” 
 

IV niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Jej nazwa 
pochodzi od pierwszych słów antyfony na wejście: Laetáre, Ierúsalem, et convéntum fácite 
omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum latítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et satiémini ab 
ubéribus consolatiónis vestra. Latátus sum in his qua dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. 
(Wesel się, Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie się i 
weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi pociechy waszej. 
Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego). Jest to półmetek 
Wielkiego Postu, więc wezwanie do radości wydaje się nie pasować do okresu, który właśnie 
przeżywamy. A jednak ma to swój sens. W tym dniu 
kapłani noszą różowe szaty liturgiczne, a nie tak 
jak zwykle w Wielkim Poście – fioletowe. Podczas 
liturgii można używać instrumentów muzycznych, 
a ołtarz ozdobić kwiatami. Wszystkie śpiewy, czytania 
mszalne i modlitwy liturgiczne są tego dnia 
przepojone głęboką radością. Ta niedziela jest 
zapowiedzią tego, co stanie się w Niedzielę 
Zmartwychwstania. Tradycja Niedzieli Laetare 
jest związana z początkami chrześcijaństwa. Gdy nie 
ustalono jeszcze czterdziestodniowego postu, to czas pokuty zaczynał się właśnie po tej niedzieli, 
a więc w poniedziałek po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Z tego wynika, że ta niedziela 
była ostatnim dniem radości. Od XVI wieku tego dnia w Bazylice św. Krzyża w Rzymie papież 
święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Ludzie, którzy zgromadzili się w 
Bazylice, obdarowywali się kwiatami. Symbolizowały one piękno, a także cierpienie. Stąd inna 
nazwa tego dnia: „Niedziela Róż”. IV niedziela Wielkiego Postu bywała nazywana także 
„Niedzielą Matczyną”. W tradycyjnej liturgii w tym dniu czytano fragment Listu do Galatów (4,26): 
„górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką”. Upamiętniano w tym dniu 
macierzyństwo ludzkie, a także duchowe – Kościoła wobec wiernych – i matczyną godność 
Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu służba miała dzień wolny, by mogła udać się do kościoła 
z całą rodziną. A jako że kiedyś pracowano dużo ciężej i dłużej niż dziś, był to jeden z niewielu 
dni w roku, w którym mogła się spotkać razem cała rodzina. Do kościoła przynoszono kwiaty w 
podzięce za duchowe macierzyństwo. Ciekawostką jest fakt, że w Irlandii tego dnia obchodzi się 
Dzień Matki. Jeszcze inna nazwa to „Niedziela Wytchnienia”. Nazwa wzięła się stąd, że dawniej 
nie tylko ciężej pracowano, ale i mocniej poszczono, jednak w IV niedzielę Wielkiego Postu post 
był łagodzony, co dla ówczesnych ludzi było wytchnieniem w oczekiwaniu na śmierć i przede 
wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa oraz zapowiedzią tego wydarzenia. 
                                                                                                                  /Tomasz Powyszyński/ 

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


Wielki Post na nowo odkrywany (4)  
 Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum 

Concilium i posoborowe 
Ogólne Normy Roku 
Liturgicznego i Kalendarza, a 
także List Okólny o 
Przygotowaniu i Obchodzeniu 
Świąt Wielkanocnych 
watykańskiej Kongregacji 
Kultu Bożego z 1988 r. 
wyznaczają kilka 

dominujących tematów w aktualnej liturgii wielkopostnej. Są nimi: 
pokuta, chrzest i Męka Pańska. Podobnie teksty liturgiczne 
poszczególnych dni Wielkiego Postu zawierają konkretne przesłanie 
duchowe i niejako podpowiadają określony styl życia i postępowania. 
Teksty liturgiczne nigdy nie moralizują, nigdy nie przymuszają, ale 
podają pewną propozycję, przedstawiają konkretną szansę i 
proponują możliwość wyboru. Według starożytnej tradycji pokuta 
obejmuje: modlitwę, post i jałmużnę. "Modlitwą - mawiał Leon Wielki 
(+461) - utrzymuje się wiarę nieskażoną, postem niewinne życie, 
jałmużną ducha miłości". Pokuta implikuje nawrócenie. W Wielkim 
Poście nie chodzi jednak o jakieś jednorazowe ćwiczenie czy 
umartwienie, lecz o zainicjowanie bądź pogłębienie stałego procesu 
nawracania się i wewnętrznego odradzania. Drugą ideą przewodnią 
Wielkiego Postu jest ponowienie misterium chrztu świętego. Choć 
katechumenat - poza krajami misyjnymi - w liturgii rzymskiej prawie 
zaniknął (nawiązaniem do niego w pewnym sensie jest współczesny 
neokatechumenat), to jednak liturgia wielkopostna towarzyszy 
chrześcijanom tak, jak niegdyś towarzyszyła katechumenom na 
poszczególnych stopniach wprowadzania ich w chrześcijaństwo. 
Widać to szczególnie w cyklu "A" niedzielnych czytań mszalnych, z 
którymi zharmonizowano prefacje przeznaczone odpowiednio na III, 
IV i V niedzielę Wielkiego Postu (Wiara Samarytanki, Oświecenie ludzi 
przez Chrystusa, Wskrzeszenie Łazarza). Koniec okresu 
Czterdziestnicy Paschalnej jest przepojony tematem Męki Pańskiej, 
który - jak wspomnieliśmy poprzednio - zdominował szczególnie 
pobożność ludową. Każda niedziela Wielkiego Postu posiada swoje 
szczególne oblicze, na które składa się własny formularz mszalny, 
własne czytania i - bardzo często - własna (nie jedynie okresowa) 
prefacja. To ostatnie stwierdzenie dotyczy pierwszej niedzieli 
Wielkiego Postu (prefacja Kuszenie Jezusa), drugiej niedzieli tego 
okresu (prefacja Przemienienie Pańskie), oraz oczywiście Niedzieli 
Palmowej, a w roku "A" niedziel: trzeciej, czwartej i piątej. W sposób 
szczególny w liturgii rzymskiej podkreśla się połowę wielkopostnego 
przygotowania do Wielkanocy i czwartą niedzielę, zwaną mediana 
("połowa") lub laetare, od pierwszego słowa łacińskiej antyfony 
mszalnej, zaczerpniętej z Księgi Proroka Izajasza: Laetare, 
Ierusalem... ("Raduj się, Jerozolimo..." - Iz 66,10-11). Niedziela ta była 
kiedyś dniem udzielania sakramentu kapłaństwa i dniem, w którym 
kończono post związany z modlitwami okresowymi (tzw. Dni 
Kwartalne). Do dziś zachowano w naszej liturgii tradycję używania w 
czwartą niedzielę Wielkiego Postu różowego ornatu (podobnie jak w 
III niedzielę Adwentu). Wzmiankowany od XVI w. zwyczaj wywodzi się 
od innego (znanego już w X stuleciu w liturgii papieskiej) zwyczaju 
błogosławienia w tym dniu złotej róży, symbolu zwycięstwa wiosny 
nad odchodzącą zimą. Każde wielkie dzieło udaje się, jeśli jest 
odpowiednio przygotowane. Przesłaniem Wielkiego Postu jest 
przygotowanie do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, a w 
ostatecznej konsekwencji - do zmartwychpowstania z Chrystusem 
każdego z nas. Garść popiołu, w którą zamieni się nasze życie i którą 
naznaczony jest od samego początku, od Środy Popielcowej, okres 
Wielkiego Postu, nie jest kresem ludzkiej egzystencji. Czeka nas 
przecież "gwiazda zmartwychwstania". Ona wieńczy Wielki Post, ale 
przede wszystkim ona może uwieńczyć naszą ziemską pielgrzymkę. 
Oby tak było. Wszystko zależy od nas. Popiół bywa używany do 
użyźniania gleby. Nie bez powodu też w teologicznej myśli 

starochrześcijańskich pisarzy, jak choćby św. Zenona (+ ok. 372), 
biskupa Werony, i w ikonografii chrześcijańskiej, na sarkofagach i 
malowidłach katakumbowych symbolem zmartwychwstałego 
Chrystusa stał się feniks, egipski ptak, który w antycznej, greckiej 

legendzie odradzał się z popiołu.                       /ks. Daniel Brzeziński/ 

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych 

Rekolekcje prowadzi Bernardyn O. Zenon Burdak 

 

. Sobota, 21 marca 

- godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 

Niedziela, 22 marca 
- Msze św. z nauką ogólną, godz. 8.30 w Czachówku 
- godz. 10.00 i 12.00 w Sobikowie      - 
godz. 13.15 – dla dzieci  
 

    Poniedziałek, 23 marca 
- godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna w Czaplinku dla dzieci 
- godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna w kaplicy w Czachówku 
dla dzieci 
- godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna w Dobieszu dla dzieci  
- godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży w 
Gimnazjum w Cendrowicach 
- godz. 10.00 i 18.00 - w Sobikowie Msze św. z nauką 
ogólną 
- godz. 19.30 - Msza św. w Czachówku z nauką ogólną 
  
                              Wtorek 24 marca 
- godz. 8.20 - Nauka rekolekcyjna w Czaplinku dla dzieci 
- godz. 9.05 - Nauka rekolekcyjna w kaplicy w Czachówku 
dla dzieci 
- godz. 11.30 - Nauka rekolekcyjna w Dobieszu dla dzieci  
- godz. 12.30 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży w 
Gimnazjum w Cendrowicach 
- godz. 10.00 i 18.00 - w Sobikowie Msze św. z nauką 
ogólną 
- godz. 19.30 - Msza św. w Czachówku z nauką ogólną  
             
                                Środa 25 marca 
- godz. 8.30 – Msza Św. dla Gimnazjum  
- godz. 10.00 – Msza Św. z nauką ogólną 
- godz. 11.30 – Msza Św. dla Dzieci ze Szkół 
Podstawowych 
- godz. 18.00 – Msza Św. z nauką ogólną 
. 19.30 - Msza św. w Czachówku z nauką ogólną   

 

Wtorek – Dzień Chorych 
Środa jest dniem spowiedzi rekolekcyjnej. 
Zapraszamy od godz. 8.00 do godz. 12.00  

i od godz. 17.00. 
 

 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. W sobotę 21 marca o godz. 17.00 rozpoczynamy 

rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 25 
marca. Poprowadzi je o. Zenon Burdak, bernardyn. 

Nauki rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich 

Mszach św. niedzielnych oraz o godz. 10.00 i 18.00 w 
kościele oraz o godz. 19.30 w Czachówku. We wtorek 

dzień chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy 

chcieliby aby odwiedzić ich z komunią św. do 
zakrystii lub kancelarii. Nie dotyczy to chorych 

odwiedzanych w I Piątki miesiąca. W środę dzień 

spowiedzi. Szczegółowy program rekolekcji 
wywieszony jest w gablotach przed kościołem. 

Zapraszamy do jak najliczniejszego w nich udziału. 

2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu odprawiamy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Sobikowie o godz. 

16.30, w Czachówku o godz. 18.00. Harmonogram 

prowadzenia Drogi Krzyżowej wywieszony jest na 
tablicy ogłoszeń. Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 

10.00. Za udział w nim można raz w tygodniu uzyskać 
Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.   

3. W przyszłą niedzielę Szkoła Podstawowa im. 

Kazimierza Górskiego w Czaplinku organizuje 

„Kiermasz Wielkanocny”. Środki finansowe 

uzyskane ze sprzedaży przekazane będą na 

konto Fundacji Kazimierza Górskiego jako 

wsparcie inicjatywy budowy pomnika patrona 

szkoły na terenie Stadionu Narodowego w 

Warszawie.  

4. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Dziękujemy mieszkańcom Czaplina 

i Nowych Grobic za złożone w tym tygodniu 

ofiary na ten cel. 

5. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 

uprzejmą prośbą o przekazywanie trwałych 

produktów spożywczych do paczek 

wielkanocnych dla swoich podopiecznych. Dary 

możemy składać do kosza wystawionego przy 

bocznym ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz 

w sklepach spożywczych w Czachówku i 

Gabryelinie. Jałmużna wielkopostna, którą 

możemy złożyć do skarbony przy wyjściu z 

Kościoła, również zostanie przekazana na PZC. 

Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i 

podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać! 

6. Przez kolejne niedziele nasi Ministranci  będą 

rozprowadzać wykonane własnoręcznie 

koszyczki wielkanocne. Będzie można u nich 

również nabyć palmy. Dziś za dobrowolną 

ofiarą rozprowadzają kartki świąteczne. 

Całkowity dochód ze sprzedaży Ministranci 

chcą przeznaczyć na dofinansowanie  letniego 

obozu, na który wyjadą  w wakacje. Zachęcamy 

do wsparcia naszych Ministrantów. 

7. Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz 

Parafialnego Zespołu Caritas. Na stoliczku za 

ławkami znajdują się ulotki informujące jak tego 

dokonać. Również informacje na ten temat 

znajdziemy na stronie internetowej parafii. 

Przypominamy o konieczności wpisania w 

celach dodatkowych: PZC w Sobikowie oraz o 

zgodzie na przekazanie informacji do Caritas. 

Wolontariusze ŚDM za dowolną opłatą pomogą 

w rozliczeniu podatkowym PIT. Informujemy, 

że Wolontariusze, którzy się tego podejmują 

mają odpowiednie kwalifikacje oraz 

umiejętności do rozliczań podatkowych. 

Całkowity dochód z tego przedsięwzięcia będzie 

przeznaczony na przyjazd młodzieży z 

zagranicy. 

8. Również Wolontariusze w ramach tej samej 

działalności podejmą się udzielania korepetycji 

uczniom w wieku szkolnym oraz młodzieży 

(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

średnia). Korepetycji mogą udzielać z 

matematyki, fizyki, chemii, biologii i jęz. 

niemieckiego. Zainteresowanych prosimy, aby 

zgłaszali się do ks. Mariusza. 

9. W czerwcu b.r. udzielony będzie naszej 

młodzieży Sakrament Bierzmowania. 

Zapraszamy osoby dorosłe, które jeszcze go nie 

przyjęły a chciałyby do niego przystąpić o 

kontakt z ks. Mariuszem.  

10. W dniach 30 kwietnia do 3 maja planujemy 

pielgrzymkę autokarową do Sanktuariów w 

Sokółce, Wilnie i Gietrzwałdzie. Koszt 

pielgrzymki 950,- zł. Zapisy oraz zaliczkę w 

wysokości 400,- zł. przyjmujemy w zakrystii lub 

kancelarii. 

11. Straż Pożarna przypomina o zakazie 

wypalania traw. Plakaty informacyjne na ten 

temat wywieszone są na tablicy ogłoszeń. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 15 III – 22 III 
Niedziela 15.03 
8.30 (Czachówek) 
10.00 + Krystyny(im.), Marcjannę, Wacława Lewandowskich 
10.00 + Teresy Karaszkiewicz, Halinę Rolak – int. KŻR z 
Czarnego Lasu 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Heleny, Franciszki, Józefa, Krystyny i zm. z rodz. 
Głowackich, Jaroszów, Anuszewskich 
12.00 + Pawła Jarosza, Dmochowska 
CHRZEST: Lena Chajęcka 
13.15 + Krzysztofa Szokalskiego w 1 rocz. śm. 
13.15 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Katarzyny i Pawła 
Poniedziałek 16.03. 
17.00 + Krzysztofa Szokalskiego w 1 rocz. śm. , Weroniki 
Wiśniewskiej 
Wtorek 17.03. 
17.00 + Antoniego Tywonka w 23 rocz. śm., Antoniego i 
Stanisławy Michalskich, Jana Książka, Stanisława Ogonka, 
Józefa Tywonka 
Środa 18.03. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
+ Józefa Sośnickiego – int. od koleżanek córki zmarłego 
O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Urszuli 
i Czesława i ich córek 
Za parafian 
Piątek 20.03. 
16.00 + Józefa i Wandy Marczaków 
16.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
17.00 + Cecylii, Szczepana, Stanisławy, Krystyny, Antoniego, 
Tadeusza, Henryka Miszkowskich 
17.30 + Pawła Pęczka w 1 rocz. śm. 
18.00 O bł. Boże dla Eweliny Fołtyn z okazji 18 rocz. urodzin 
Sobota 21.03. 
16.00 + Józefa Jana Sośnickiego w 30 dni po śmierci 
16.30  + Mariannę Szymańską w 9 rocz. śm., Stanisława 
Szymańskiego, Józefa Szweda, zm. z rodz. Szczepańskich, 
Szymańskich i Szwedów 
17.00 + Mariannę, Józefa Maciaków, Stanisławę 
Kaczmarską, Jadwigę Grzesiak 
17.00 + Jerzego Frydla w 1 rocz. śm. 
Niedziela 22.03. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 + Zbigniewa Wlazeł (im.) 
10.00 + Heleny i Kazimierza Cicheckich 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Michała Olesińskiego w 3 rocz. śm., Genowefy i 
Franciszka Trzochów 
12.00 + Danuty Augustyniak w 5 rocz. śm. 
CHRZEST: Adrian Kłoszewski 
13.15 + Stanisława Laszkiewicza w 5 rocz. śm. 
 

                                        Intencje spisano 11.03.15 

 

 

Refleksja na  

IV Niedzielę Wielkiego 

Postu  

„Śmiertelna choroba” 
Grzech można porównać 

do śmiertelnej choroby. Organizm sam 

z siebie nie jest w stanie jej zwalczyć. 

Kres zbliża się nieuchronnie. Przyjście 

Pana jest jak pojawienie się lekarza, który 

pragnie ocalenia pacjenta. Jezus, nasz 

Lekarz, dziś do nas przychodzi. On 

rzeczywiście jest w stanie pokonać naszą 

śmiertelną chorobę i podarować nam 

nowe życie. 
                           /Wojciech Jędrzejewski OP/  

 
 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Sobikowie: 
20.03. KŻR z Cendrowic 
27.03. Droga Krzyżowa ulicami parafii 
Grupy prowadzące Drogę Krzyżową w Czachówku 
20.03. Parafialna Rada Ekonomiczna 
27.03. Droga Krzyżowa ulicami parafii 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Mocne słowa Jezusa do nas są 

kierowane, żywe słowa samego Boga, 

chociaż drukowane. 
«… każdy , kto w Niego wierzy, nie zginął, » 

Jezus mówiąc - każdy - nikogo nie pominął. 

Lecz zaznacza, «a kto nie wierzy, już został 

potępiony» 

Pomyśl! Jaka twa wiara? Czy będziesz 

zbawiony? 
 

 

                                                        Kazimierz 
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