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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: Jr 31,31-34 (Nowe Przymierze) 

Psalm responsoryjny: Ps 51,3-4.12-13.14-15 

Drugie czytanie: Hbr 5,7-9 (Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego) 

Ewangelia: J 12,20-33 (Ziarno, które wpadłszy w ziemię…)  

 

Modlitwa Wielkopostna 
W czasie Wielkiego Postu słyszymy wezwanie Pana do pełnienia dobrych czynów. Jakie 
to czyny? To modlitwa, post i jałmużna. Te trzy ważne, dobre czyny nie są jedynie miarą 
wielkopostnej ascezy, lecz przede wszystkim są sprawdzianem praktycznej miłości i taki 
koloryt - koloryt miłości - nadają chrześcijańskiej pokucie. Pierwszy czyn to modlitwa. 
Modlitwa, która jest przebywaniem, rozmową i więzią z Bogiem, otwiera nas na Boga jako 
Miłość i wyraża naszą miłość ku Niemu. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że 
"zawsze trzeba się modlić i nie ustawać" (18, 1). Podobnie mówi Św. Paweł w Liście do 
Tesaloniczan: "Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5, 17). Jeżeli zawsze trzeba się modlić, to 
znaczy, że modlitwa musi mieć nie tylko kształt formalny, ale winna przenikać każde nasze 
działanie! Idzie o nieustanny zwrot serca ku Bogu, o zaproszenie Boga w całe nasze życie. 
Człowiek kochający Boga, modli się nieustannie - czy to przeznaczając specjalny czas na 
modlitwę, czy też prosząc Pana: bądź ze mną, gdy się trudzę i gdy wypoczywam, bądź 
przy mnie w każdej chwili mego życia. Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej 
intencji. To nie jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa 
ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu, który "widzi w ukryciu". Dlatego - jak przypomina dziś 
Pan - trzeba wejść do swej izdebki, zamknąć drzwi i tam się modlić. Ojcowie Kościoła, 
komentując te słowa Pana, mówią, że tą "zamkniętą izdebką" jest ludzkie serce. Aby w nim 
się znaleźć, trzeba najpierw zostawić wszystkie zewnętrzne sprawy i wyciszyć się, nie 
szukając niczego i nikogo poza Bogiem. Nie zawsze przychodzi to łatwo. Nieraz długo 
trzeba walczyć z rozproszeniami, nieuporządkowanymi uczuciami czy zniechęceniem. 
Idzie jednak o to, by pomimo tych zmagań, serce lgnęło do Boga, pragnęło Go i tylko Jego 
szukało. Zachęta do modlitwy ukrytej w "izdebce serca" nie oznacza, że nie można modlić 
się publicznie. Można, a nawet trzeba dawać zewnętrzny wyraz swej wiary. Zawsze jednak 
nasza modlitwa winna być bezinteresowna, wolna od względu ludzkiego, czyli wypływająca 
z czystej miłości do Pana.                                                          /Bronisław Mokrzycki SJ/                   
 

 
Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Witamy w naszej 
wspólnocie o. Zenona Burdaka OFM, który będzie naszym 
Duchowym przewodnikiem podczas ćwiczeń rekolekcyjnych. 
O. Zenonowi życzymy wielu łask Bożych i Darów Ducha Św. w 
czasie głoszenia Rekolekcji i w całym życiu kapłańskim i 
zakonnym.                                     /Duszpasterze i parafianie/ 
 

 

 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Wielki Post na nowo odkrywany (5)  
 19 i 25 marca Wielki Post, w pewnym sensie, został przerwany... 
Odeszliśmy od wielkopostnych tekstów mszalnych i fioletowego 
koloru szat liturgicznych, a ołtarze naszych kościołów mogły zostać 
przyozdobione kwiatami. Stało się tak z racji dwóch szczególnych 
obchodów liturgicznych: uroczystości św. Józefa (19 marca) oraz 
uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Gdyby któraś z 
tych uroczystości wypadła w Wielkim Tygodniu lub (w przypadku 
Zwiastowania Pańskiego) w Oktawie Wielkanocy, musiałaby zostać 
przełożona na czas po Oktawie Wielkanocnej, zgodnie z Tabelą 
Pierwszeństwa Dni Liturgicznych.   Z liturgicznym obchodem ku czci 
św. Józefa po raz pierwszy spotykamy się w Jerozolimie, w klasztorze 
św. Saby opata (+532) założonym ok. 485 r. Na Zachodzie wyraźny 
kult św. Józefa rozwinął się znacznie później. Martyrologium klasztoru 
w Reichenau nad Jeziorem Bodeńskim święto ku czci św. Józefa 19 
marca wspomina po raz pierwszy w 850 r. Do Brewiarza i Mszału 
Rzymskiego obchód ku czci św. Józefa został wprowadzony w 1479 
r. przez papieża Sykstusa IV (+ 1484). Natomiast papież Grzegorz XV 
(+ 1623) święto ku czci św. Józefa rozszerzył na cały Kościół, a 
błogosławiony Pius IX (+ 1878) w 1870 r. ogłosił św. Józefa patronem 
całego Kościoła.  Św. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. 
Jego rodzinnym miastem był Nazaret w Galilei. Tak niewiele o nim 
wiemy, chociaż po Matce Bożej był Jezusowi najbliższą na ziemi 
osobą. Nawet to, czy był cieślą, nie jest zupełnie pewne. Z pewnością 
był rzemieślnikiem. Bóg wybrał go na opiekuna Świętej Rodziny. Być 
może zmarł jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności 
Chrystusa, ponieważ Ewangelie - w których zresztą nie zanotowano 
ani jednego jego słowa - więcej o nim nie wspominają. Cieszył się w 
Kościele tak wielką czcią, że niektórzy - jak np. św. Bernardyn ze 
Sieny (+ 1444) - utrzymywali, iż osobnym przywilejem Bożym został 
cudownie wskrzeszony w dniu zmartwychwstania Chrystusa i z ciałem 
wzięty do nieba, tak jak Niepokalana Dziewica Maryja, i tylko gdzieś 
w Jerozolimie, w Dolinie Jozafata, pozostał pusty grób św. Józefa...  
Wielkim szacunkiem i miłością cieszył się zawsze św. Józef wśród 
ludu polskiego. W Polsce jego kult datuje się od Xl/XlI w. Już wtedy 
bowiem w Krakowie obchodzono jego święto 19 marca. Największy 
jednak rozwój kultu Opiekuna Kościoła przypada w naszym kraju na 
wieki XVII i XVIII. Z XVII w. pochodzi także największe polskie 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie w 1673 r. umieszczono 
pierwszą wzmiankę o czci łaskami słynącego obrazu 
Świętego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada w Wielkim 
Poście, gdyż jej data pozostaje w ścisłej zależności od daty 
uroczystości Narodzenia Pańskiego. Konsekwentnie poprzedza ją o 
dziewięć miesięcy, choć niektórzy badacze genezy uroczystości w 
tym wypadku wykluczają z liturgii naturalne obliczenia. W liturgii 
północnoafrykańskiej, ale także w liturgii rzymskiej, Zwiastowanie 
łączono z Męką Chrystusa, w liturgii aleksandryjskiej i hiszpańskiej - z 
faktem stworzenia, ponadto w Rzymie i w Aleksandrii - także ze 
Zmartwychwstaniem Chrystusa. Sama data uroczystości w 
poszczególnych krajach oscylowała między dniami: 21, 22, 25, 26, 28 
marca, 2, 9 kwietnia, a więc wiązała się z 14 dniem żydowskiego 
miesiąca Nisan, czyli równonocą wiosenną. W ten sposób 
wskazywano na specyficzną jedność Bożych dzieł: Stworzenie - 
Zwiastowanie/Wcielenie - Zmartwychwstanie. Uroczystość 
Zwiastowania, nawiązującą bezpośrednio do tak dobrze znanej nam 
sceny Zwiastowania z Ewangelii św. Łukasza, zaczął najpierw 
wprowadzać Kościół Wschodni. Miało to miejsce prawdopodobnie już 
w V w. W Konstantynopolu uroczystość potwierdzona jest w VI w., w 
Antiochii - pod koniec VI w., zaś w Jerozolimie - w l poł. VII w. Na 
Zachodzie Zwiastowanie Pańskie przyjęło się od czasów Grzegorza 
Wielkiego (+ 504), a więc od przełomu VI i VII w. Podobnie jak w 
przypadku innych obchodów, pobożność ludowa nadała tej 
uroczystości charakter wybitnie maryjny. W Liber Pontificalis papież 
św. Sergiusz I (+ 701) polecił, aby w uroczystość Zwiastowania, 
podobnie jak w święto Ofiarowania Pańskiego, Narodzenia i 
Wniebowstąpienia (Zaśnięcia) Najświętszej Maryi Panny wychodziła 

procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Santa Maria 
Maggiore. Procesja nie znalazła potwierdzenia w dokumentach z XII i 
XIII w., i zapewne dlatego nic zamieszczono jej w Mszale Piusa V. 
Zwiastowanie to ulubiony motyw w sztuce sakralnej, począwszy od II 
w. i sceny Zwiastowania utrwalonej w katakumbach św. 

Pryscylli.                                                          /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. Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. 

Potrwają one do środy 25 marca. Prowadzi je o. 

Zenon Burdak, bernardyn. Nauki rekolekcyjne 

głoszone są na wszystkich Mszach św. 

niedzielnych oraz w dni powszednie o godz. 

10.00 i 18.00 w kościele i 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. Taca zbierana w dni 

powszednie przeznaczona będzie na potrzeby 

klasztoru w Radecznicy. Szczegółowy program 

rekolekcji wywieszony jest w gablotach przed 

kościołem. Zapraszamy do jak najliczniejszego 

w nich udziału. 

2. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jak zwykle 

Parafialny Zespół Caritas zbiera do puszek 

ofiary na rzecz swoich podopiecznych.  

3. Dziś 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. W piątek 27 marca o godz. 18.00 odprawimy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej 

parafii. Poprzedzi je Msza św. o godz. 17.00. 

Zapraszamy. 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.   

5. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. 

Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. 

6. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Dziękujemy mieszkańcom 

Ludwikowa, Staniszewic i Helenowa oraz 

Gabryelina i Ławe za złożone w tym tygodniu 

ofiary na ten cel. 

7. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 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.  

8. 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. 

9. Zapraszamy młodzież w sobotę 11 kwietnia o 

godz. 12.00 do Teatru Roma w Warszawie na 

Misterium Muzyczne Teatru A o Janie Pawle II. 

Zapisy chętnych u ks. Mariusza. 

10. 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.  

11. 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. 

12. Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

zaprasza w przyszłą niedzielę na Wielkanocny 

Jarmark Rękodzieła i Zdrowej Żywności. 

Więcej informacji znajduje się na plakacie 

wywieszonym przed kościołem. 

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się: 

- Dorian Grzegorz Molak, kawaler z Cendrowic  

w par. tutejszej i Magdalena Maria Użarowska, 

panna z Broku. Zapowiedź pierwsza. 

- Łukasz Rżysko, kawaler z par. Parysów i 

Agnieszka Piekarniak, panna z Nowych Grobic 

w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

14. 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 22 III – 29 III 
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 
Poniedziałek 23.03. 
10.00 + Zofii Koc w 2 rocz. śm., Elżbiety i Jana Koc, 
Marianny, Jana Tywonków, Tadeusza Piwowarczyka 
18.00 + Zofii, Marcjanny, Stefana, Michała, Zygmunta 
Górków i zm. z rodz. Tomaszewskich, Aleksandra, 
Witolda Stankiewiczów oraz za zm. z rodz. Stankiewiczów 
i Kamińskich 
19.30 Msza Św. w Czachówku 
Wtorek 24.03. 
10.00 + Celestyna Brodniewskiego 
18.00 + Józefa, Marianny, Franciszka Łuczaków, 
Dziadków Łuczaków 
19.30 Msza Św. w Czachówku 
Środa 25.03. 
10.00 O nawrócenie i łaskę wiary dla Krzysztofa i 
Valentina 
11.30 O łaskę zdrowia dla Marii 
18.00 O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Urszuli i Czesława i ich córek 
19.30 Msza Św. na zakończenie Rekolekcji w Czachówku 
Piątek 27.03. 
17.00 O łaskę zdrowia dla Marii 
18.00 Droga Krzyżowa ulicami parafii 
Sobota 28.03. 
16.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Henryka i Henryki w 
45 rocz. ślubu 
16.30  + Marianny Gryczka w 10 rocz. śmierci 
17.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Mariusza w 18 
rocz. urodzin 
Niedziela 29.03. 
8.30  (Czachówek)   
10.00 Gabryelę, Jana Wójcików, Zofię Miszkowską 
10.00 O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla 
Ryszarda Rewerskiego z okazji 50 rocz. urodzin 
Nabożeństwo Gorzkie Żale 
12.00 + Andrzeja Tywonka 
12.00 + Józefy i Wacława, Józefa (im.) Anuszewskich 
13.15 O łaskę zdrowia dla Marii 
 
                                        Intencje spisano 17.03.15 

 

 

Refleksja na  

V Niedzielę  

Wielkiego Postu  

„Poznajcie Pana” 
Bóg przez proroka 

Izajasza zapowiada: „Nie będą się musieli 

wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do 

drugiego: poznajcie Pana.” Bóg chce, aby 

relacja z Nim była dla każdego z nas 

czymś bardzo osobistym. Jego słowo 

rozbrzmiewa w głębi naszego jestestwa. 

Czy Jego pragnienie więzi z nami 

znajduje w nas rezonans? Czy jak Grecy 

z dzisiejszej Ewangelii chcemy ujrzeć 

Jezusa?  
                           /Wojciech Jędrzejewski OP/  

 
 

 

27 marca zapraszamy wszystkich parafian 
na Drogę Krzyżową ulicami parafii. 
Nabożeństwo poprzedzi Msza Święta, która 
zostanie odprawiona o godz. 17:00 

/Duszpasterze/ 





Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

«… gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie». 

To obietnica Boga do spotkania w niebie, 

jest jednak warunek dla nas do 

spełnienia, 

nie miłuj życia, tylko służ, jak pokolenia.  

«A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój 

Ojciec.» 

przeczytaj jeszcze raz,  by sens tych słów 

dociec. 
 

 

                                                        Kazimierz 
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