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I Niedziela Wielkiego Postu       
  

Parafia Rzymskokatolicka 
św. Stanisława BM 

Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 

+48 884 062 057 
parafia.sobikow @gmail.com 
www.sobikow.parafia. info.pl 

 

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 

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: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7  (Stworzenie i grzech pierwszych ludzi) 
Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 

Drugie czytanie: Rz 5, 12-19 (Przestępstwo sprowadziło śmierć) 

Ewangelia: Mt 4, 1-11 (Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony)  

 
Czas Poszukiwania Sensu Życia 

 
Wielki Post nie jest jedynie czasem 
przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy, ale 
jest ćwiczeniem, doświadczeniem nowego 
życia w Duchu Świętym. Duch Święty, który 
nam wciąż towarzyszy, nie pozostawia nas 
nigdy samymi sobie. Duch Boży wciąż nas 
prowadzi, dodaje nam sił w naszej słabości i 

uzdalnia do pełnej dyspozycyjności w wypełnianiu Bożego planu. Z tym Duchem rozpoczynamy 
błogosławiony czas Wielkiego Postu. Czas błogosławiony dla każdej i każdego z nas. Czas 
nawrócenia i ponownego rozbudzenia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Przyjaciela i 
Zbawiciela, który ofiaruje siebie samego dla nas wszystkich. Bez świadectwa nasze życie 
chrześcijańskie traci sens. To dlatego często w chwilach trudnych, w momentach kryzysu pytamy 
samych siebie: Jaki jest sens mojego życia? Bądź stwierdzamy: Moje życie traci sens, Życie nie 
ma żadnego sensu... Czym jest sens życia? Co albo kto nadaje życiu prawdziwy sens? 
Stracić sens życia znaczy: zapomnieć o Jezusie, zapomnieć o Jego obecności w naszym życiu, 
zapomnieć o wszystkich dziełach, jakich On w naszym życiu dokonuje, zapomnieć o Słowie 
Bożym i zacząć postępować według słów ludzi... Bardzo szybko tracimy sens naszego życia, 
jeżeli zaczynamy paktować ze złem! Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, chce nas 
nauczyć sztuki walki z wszelkimi pokusami, które nas osaczają. Nie możemy zapomnieć, że 
szatan często działa w sposób wyszukany i podstępny. Zazwyczaj nie jesteśmy kuszeni do tego, 
czego nie potrafimy robić, lecz do tego co leży w zasięgu naszych możliwości. Im większy jest w 
nas potencjał możliwości, tym większa jest pokusa. Pokusy często się zjawiają, kiedy znajdujemy 
się w stanie wysokiej potencjalności, kiedy czujemy się silni, autonomiczni, wolni... Kuszenie 
Jezusa staje się dla nas schematem pokus nękających współczesnego człowieka. Na początku 
Wielkiego Postu Jezus wskazuje nam drogę, którą można streścić w kilku punktach: 1. żyć z 
przekonaniem, że Słowo Boże jest potężniejsze od szatana, 2. żyć i działać z wiarą i zaufaniem 
w Boży plan względem nas, 3. dokonywać konkretnych czynów solidarności, sprawiedliwości i 
pokoju, 4. oraz nie bać się pustyni. Pustynia jest wolnością, ponieważ jest surowa. Pustynia jest 
ciszą, która uwalnia od zgiełku codzienności. Pustynia jest doświadczeniem ubóstwa człowieka, 
który staje przed Bogiem. Nie możemy się bać. Nawet, jeżeli szatan będzie chciał nam zakłócić 
nasze spotkanie z Bogiem. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, nigdy nas nie pozostawi. Kształtuj 
mnie, Mistrzu w szkole pustyni, Abym mógł odnaleźć prawdę o sobie samym. Naucz mnie prosić 
Ojca o chleb powszedni. Dziękując zawsze za jego darmowość. Spraw, Panie, bym nie klękał 
przed wabiącymi propozycjami władania tym światem. Czy Słowo Boga – Jezus Chrystus nadaje 
sens mojemu życiu?                                                                                   /Ks. Michał Styczyński/ 
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Dobra Nowina dla dzieci 

5 marzec 2017 r.  Pierwsza Niedziela 

Wielkiego Postu 

Mt 4, 1-11  Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

 
Czy byliście kiedyś na pustyni bez końca, 

takiej ogromnej piaskownicy pełnej piasku i słońca, 

gdzie nie ma żadnego drzewka i chłodnego cienia, 

gdzie nie ma czym ugasić strasznego pragnienia. 

Jezus był bardzo głodny, pościł już dni czterdzieści 

i czterdzieści nocy nie pił, nic mu nie przynieśli. 

Tam właśnie Zły Duch wyprowadził Pana Jezusa 

i zaczął Go kusić trzy razy, a to pierwsza pokusa:  

«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie, 

stały się chlebem», diabeł nie zważał na Jego cierpienie.   

Jezus przerwał  modlitwę i podniósł w górę głowę 

«Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem,  

które pochodzi z ust Bożych”». odparł do kusiciela. 

Szatan zrezygnował, ale że była niedziela, 

wziął diabeł Go do Miasta Świętego na drugie kuszenie, 

zostawiając na pustyni piasek i gorące kamienie. 

Jezus czuł jak przebiegły jest diabeł i co uczyni 

Gdy postawił Mesjasza na szczycie świątyni 

«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 

Powiedział szatan i obejmując się dumnie w pół 

dodał, nie bój się, masz całe aniołów zastępy,  

więc cie uratują, nie urazisz ni nogi, ni pięty. 

Lecz Jezus wiedząc, że diabeł namawia do złego 

Rzekł «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego”». 

I jeszcze raz wziął Go diabeł na wysoką górę, 

Pokazał królestwa świata i bogactw całą furę, 

ukłonił się nawet przed Jezusem bardzo nisko 

i powiedział z szatańskim uśmiechem «Dam Ci to wszystko,  

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon» - Panie 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie!  

Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu,  

będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu  

służyć będziesz”». 

Teraz już wiecie jak szatan kusił do złego 

Samego Boga, to pomyśl i ty kolego. 

Aby odszedł, powiedz jak Jezus do niego,  

Nie wystawiaj mnie na próbę, ani brata mego.  

                                                                            /Kazimierz/ 

 

 

Wielki Post 2017 
w parafii św. Stanisława BM w Sobikowie 

 

Sobików 
W piątki 

Godz. 17.30 

Czachówek 
W piątki 

Godz. 19.00 

 

 

 

Sobików 
W niedzielę 

po Mszy Św. o 
godz. 10.00 

 

 

 

 

Grupy prowadzace Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

Sobików 2017 

Data 

03 marca 2017 r. - Koło Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny 
Zespół Caritas 

10 marca 2017 r. - Koła Żywego Różańca z Cendrowic, Nowych 
Grobic i Sierzchowa 

17 marca 2017 r.- Kandydaci do Bierzmowania 

24 marca 2017 r.- Dzieci ze Szkół Podstawowych 

31 marca 2017 r.- Cendrowianki i OSP 

07 kwietnia 2017 r. -  Droga Krzyżowa ulicami parafii     

 

Czachówek 2017 

Data 

03 marca 2017 r. - Ministranci 

10 marca 2017 r. - KŻR z Bronisławowa i Czachówka 

17 marca 2017 r.- Dzieci ze Szkół Podstawowych i Kandydaci do 
Bierzmowania 

24 marca 2017 r.- Koło Przyjaciół Maryja i Parafialny Zespół 
Caritas 

31 marca 2017 r.- Parafialna Rada Ekonomiczna i 
Duszpasterska 

07 kwietnia 2017 r. -   Droga Krzyżowa ulicami paraii 

 

 



Ogłoszenia duszpasterskie

 1.   Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 

godz. 10.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali a po 

Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Taca 

inwestycyjna przeznaczona będzie na budowę 

podjazdu dla niepełnosprawnych na plebanii.                                                                                          
2.  We wszystkie piątki Wielkiego Postu 

odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 

Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz. 

19.00. 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 środę 8 marca o godz. 18.45 zapraszamy 

członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i 

Parafialnej Rady Ekonomicznej na zebranie. 

Jego tematem będą plany duszpasterskie i 

inwestycyjne na ten rok. 

4.   W tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupie dla kandydatów do 

bierzmowania: w piątek 10 marca  gr. p. 

Krystyny Borowskiej - o godz. 17.00 Rok 

I, o godz. 18.00 Rok II. W sobotę 12 marca 

spotkanie Kandydatów do Bierzmowania z 

grupy formacyjnej p. Elżbiety Talarek i 

Bogumiły Dusza - o godz. 17.00 Rok I , o 

godz. 18.00 Rok II.                                                                                                                                                                   

5. W sobotę 11 marca o godz. 19.00 w Sali 

katechetycznej odbędzie się spotkanie 

przedstawicieli młodzieży z naszej parafii, 

dotyczące synodu w sprawie młodzieży, 

który zwołał papież Franciszek 

zatytułowanego: „Młodzież, wiara i 

rozeznawanie powołania”. W czasie 

spotkania młodzi wraz z duszpasterzami na 

prośbę Ojca Świętego wypełnia ankietę 

przygotowana dla każdej parafii.                                                               

6. W przyszłą niedziele 12 marca o godz. 

18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. Po Mszy Św. z racji 

trwającego Wielkiego Postu zapraszamy na 

Adoracje Krzyża. 

7.  Druga niedziela Wielkiego Postu Ad 

Gentes (12 marca br.) jest Dniem modlitwy, 

postu i solidarności z misjonarzami. Tego 

dnia przeprowadzana jest także 

ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek 

na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad 

Gentes. Również w naszym kościele ofiary 

zbierane do puszek po Mszach św.  

przeznaczone będą na pomoc Kościołowi w 

świecie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. Parafia nasza tradycyjnie organizuje w 

ramach Laboratorium wiary 22 kwietnia 

wyjazd do Teatru Roma na przedstawienie 

Teatru A z Gliwic pt. „Apokalipsa”. Bilety 

są bezpłatne, jedynie pokrywamy koszt 

przejazdu w kwocie 15 zł. Zapisy w 

zakrystii lub u ks. Mariusza. Liczba miejsc 

jest ograniczona. Zapraszamy wszystkich, 

w tym szczególnie młodzież do wzięcia 

udziału w tym przedstawieniu. 

9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi 

o zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego.  Poprzez przygotowanie go 

wspólnymi siłami chcemy wyrazić naszą 

troskę o piękno świątyni.                                                                                                                                           

10. Rozpoczął się okres rozliczeń 

podatkowych. Zachęcamy do 

przekazywania 1% na rzecz naszego 

Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego 

dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37 

pod nr. 131 numer KRS Caritas AW – 

0000225750, w nr. 133 PZC Sobików i 

zakreślić nr 134. Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom.                                                                             

11. Koło Przyjaciół Radia Maryja 

informuje, że  w  dniach 18-25 czerwca 

2017 r.  (Oktawa Bożego Ciała) chce 

zorganizować wyjazd wypoczynkowy nad 

morze do Rowów dla seniorów, rodziców z 

dziećmi oraz osób z umiarkowaną 

niepełnosprawnością wraz z ich 

opiekunami. Koszt 860,- zł. Szczegółowy 

program do pobrania w zakrystii. 

12. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik 

Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.       



Intencje Mszalne 05 III – 12 III 2017 
 

 

Niedziela 05.03. 
8.30(Czachówek) + Józefa Kowalskiego 
8.30(Czachówek) + Jana i Marzanny Kowalskich 
10.00 + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, Andrzeja Szymczaka, 
Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich 
10.00 + Heleny Makulskiej (im.) Jana Makulskiego, Marianny 
Zwolińskiej, Mariana Makulskiego, Marianny Klimek 
Gorzkie Żale 
12.00 + Tadeusza, Alicjii i Czesława Urbanowiczów 
12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 1 rocz. śm., Marianny i 
Stanisława w 44 rocz. śm. , Władysława Winiarka w 25 rocz. śm. 
13.15 + Heleny, Antoniego, Romana, Zenona Chajęckich, Marianny i 
Stefana Królaków 
13.15 + Stanisława Lipki w 2 rocz. śm., Mieczysława i Heleny 
Krawczyk, Gabrieli Janikowskiej 
13.15 + Leszka Urbańskiego (greg. 9) 

Poniedziałek 06.03. 
18.00 O bł, Boże dla rodziny 
18.30 + Leszka Urbańskiego (greg.10) 
Wtorek 07.03. 
17.30 + Adama Michalskiego w 3 rocz. śm. 
18.00 + Władysławy Nowak w 30 dni po śm. 
18.30 + Leszka Urbańskiego (greg.11) 
Środa 08.03. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
+ Leszka Urbańskiego (greg. 12) 
Czwartek 09.03. 
7.30 + Leszka Urbańskiego (greg. 13) 
Piątek 10.03.  
17.30 Droga Krzyżowa 
18.00 + Ewy Piechockiej - int. KŻR z Nowych Grobic 
19.00(Czachówek) + Leszka Urbańskiego (greg.14) 
Sobota, 11.03.  
17.00 + Leszka Urbańskiego (greg.15) 
17.30 + Jana Wrotka w 30 dni po śmierci 
18.00 + Józefa Kwiatkowskiego, Antoniny, Antoniego i 
Władysława Kwiatkowskich 
Niedziela 12.03. 
8.30(Czachówek) + Eugeniusza Pietranika 
8.30(Czachówek) + Feliksa Wrotka w 3 rocz. śm., Karoliny, 
Władysława i Józefa Wrotków, Marianny i Aleksandra 
Staszewskich, Aleksandry Janiszewskiej 
10.00 + Krystyny (im.) i Antoniego Pieniążek 
10.00 + Michała Olesińskiego w 5 rocz. śm., Genowefy i 
Franciszka Trzoch 
Gorzkie Żale 
12.00 + Henryka Chmielewskiego w 14 rocz. śm., Leokadii, 
Zdzisława, Cecylii, Józefa Chmielewskich 
12.00 + Zofii i Feliksa Szyprów, Marianny i Władysława Widłaków 
13.15 + Jacka Fiejki w 2 rocz. śm. i zm. cr. Fiejków i Podgórskich 
13.15 + Katarzyny w 24 rocz. śm. i Stanisława Zakrzewskich 
18.00 + Łeszka Urbańskiego (greg. 16) 
    Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do Bierzmowania 
 
                                                                intencje spisano 01.03.17 

 

 

Refleksja na  

I Niedzielę Wielkiego Postu 

„Nie udawajmy dorosłych” 
  Mieć spełnioną każdą zachciankę, 
mieć łatwe i przyjemne życie, oraz mieć 
władzę i pieniądze - oto powszechne 
pragnienia ludzi. Wydaje nam się, że 
gdybyśmy mieli to wszystko, to 
bylibyśmy bardzo szczęśliwi. 
Tymczasem nic bardziej błędnego! Nie 
może dać szczęścia coś, co jest tylko 

iluzją bogactwa i pomyślności. Prawdziwe bogactwo jest 
nieprzemijające. Prawdziwa pomyślność nie jest chwilą 
przyjemności. Dlaczego nie mogą być spełnione wszelkie 
nasze zachcianki? Dlaczego życie nie może być łatwe i 
przyjemne? Dlaczego nie jesteśmy wszyscy bogatymi 
władcami? Ponieważ dopiero dojrzewamy do pełnego 
człowieczeństwa. Komuś kto tak mało wie i tak mało umie 
jak my wszyscy, nie można dać wszystkiego, czego 
zapragniemy.  W Niebie będziemy mieli wszystko, co 
będziemy chcieli mieć, bo zawsze będziemy chcieli tego, co 
jest dobre i nie będziemy musieli już być wychowywani. Póki 
co jednak powinniśmy zdać się całkowicie na Boga i brać 
tylko to, co On nam daje. Wyciąganie ręki po to, co nie jest 
Bożym darem na ogół kończy się źle. Nie jesteśmy bowiem 
jeszcze dorośli.                         /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 

 

Jak chytry był diabeł gdy przychodził kusić 

po czterdziestu dniach postu, by do hołdu zmusić.  

Trzy razy pokrętnie pytał od samego rana,  

i zastawiał pokusy na naszego Pana. 

Odejdzie - gdy i Ty, jak Jezus powiesz do niego  

«Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

 Boga swego».  

                                                                     Kazimierz                                                                                             
 



 
Tweet od Papieża 

 
Wielki Post to nowy początek, to droga 

prowadząca do bezpiecznego celu: 
Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa 

Chrystusa nad śmiercią. 
                                            /Franciszek/                                                                                                                                                   

 

                             Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 
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