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V Niedziela Wielkiego Postu
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jr 31, 31-34 (Nowe przymierze)
Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 14-15 (R: por. 12a);(Stwórz, o mój Boże, we mnie
serce czyste)
Drugie czytanie: Ef Hbr 5, 7-9 (Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego)
Ewangelia: J J 12, 20-33 (Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity)
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W dniu jutrzejszym 19 marca obchodzona jest uroczystość Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. Cicha obecność św. Józefa przy Jezusie i Maryi jest dla nas
wielką katechezą. Św. Józef uczy nas pokory, zaufania Bogu. „Esto humilis et pacificus, et
erit tecum Jesus“ - Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Te słowa Tomasza
a Kempis, pokazują nam życie św. Józefa. Jak św. Józef powinniśmy być sprawiedliwi,
dyskretni i otwarci na Bożą wolę. By tak się mogło stać powinniśmy być ludźmi modlitwy.
Nie mogło być lepszego terminu na pielgrzymkę zorganizowaną w dniach 1-2 marca br.
przez Koło Przyjaciół Radia Maryja do Kalisza w Nadzwyczajnym Roku Św. Józefa
Kaliskiego (03.12.2017–06 01.2019) do Bazyliki Mniejszej do Św. Józefa. W drogę
wybrało się 43 pielgrzymów, głównie małżeństw, mężczyzn i wiele osób starszych. Pobyt
w Kaliszu rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta z przewodnikiem, jednego z najstarszych
miast Polski. Od godz. 17.00 modlimy się w pięknym barokowym Sanktuarium.
Pielgrzymów z całej Polski powitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu - polskiego Nazaretu. Modlitwę wstawienniczą w
intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadził
ks. Damian Weiss. Konferencję na temat, co św. Józef ma do powiedzenia mężczyźnie,
mężowi i ojcu wygłosił dr hab. Mieczysław Guzewicz, mąż i ojciec trójki dzieci, dr teologii
biblijnej, wykładowca oraz autor wielu książek, konsultant Rady EP ds. rodziny. Rozmowę
prowadził ks. prał. Leszek Szkopek. Mszę św. w comiesięczny I-szy czwartek m-ca z
modlitwą w intencji rodzin i obrony życia odprawiał abp Stanisław Gądecki metropolita
poznański – Przew. Episkopatu Polski. Był obecny bp kaliski Edward Janiak, bp senior
Teofil Wilski, ks. bp senior Stanisław Napierała do 2012 r. duszpasterz powstałej w 1992
r. diecezji kaliskiej. Nie mogło również zabraknąć o. Tadeusza Rydzyka. W homilii abp
Stanisław Gądecki wyjaśniał podstawowe zasady dot. stosunku Kościoła do polityki,
odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego. Podkreślał, że Kościół nie
utożsamia się z żadnym systemem politycznym. Kościół nie jest po stronie prawicy,
lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół winien stać po stronie Bożej. Po noclegu
w pobliskim Domu Pielgrzyma, rano mamy Mszę św. przed obrazem Św. Rodziny.
Drugi dzień to zwiedzanie z przewodniczką robotniczej Łodzi, znanej z przemysłu
włókienniczego, zespołu fabrycznego rodziny Poznańskich przy Ogrodowej i Scheiblerów
na Księżym Młynie. Idziemy ulicą Piotrkowską, najdłuższą i najstarszą ulicą Łodzi.
Oglądamy architektoniczna perełkę bazylikę - katedrę św. Stanisława Kostki, kolorową
cerkiew św. Aleksandra Newskiego, nowy dworzec PKP, zabytkową odrestaurowaną
Manufakturę. Siadamy na ławeczce z Julianem Tuwimem i przy fortepianie obok Artura
Rubinsteina, a także możemy pociągnąć za uszko Misia Uszatka. Oglądamy pomnik
fabrykantów, królów polskiej bawełny: Izraela Poznańskiego, Henryka Grohmana i Karola
Scheiblera. Wieczorem z bogactwem wspomnień i przeżyć duchowych wróciliśmy do
swoich rodzin.
/Oprac. Bogumiła.Dusza./
/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i 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

Odwiedziny
chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Przebaczenie furtką do miłości.
Rozmowa N. i K.D. z ks. Michałem Dłutowskim.
N: Dziś w rodzinach, czy poza nimi jesteśmy traktowani bardzo brutalnie, bez szacunku,
przedmiotowo, materialistycznie. Bardzo często dotyka nas też duch oskarżenia, oszczerstw i
nieuzasadnionych pretensji. Panuje także ogólna moda na niewierność. Obecnie 40% Polaków
zdradziło swojego współmałżonka. Te doświadczenia stwarzają bolesne podziały.
Ks. Michał Dłutowski: To grzech, który jest między ludźmi, przeciwstawia ich i popycha do kłótni
oraz zwady, a ostatecznie do braku przebaczenia, który prowadzi do rozstania i utraty miłości.
N.: Dlaczego tak wiele współczesnych małżeństw spotyka się na sali sądowej (co trzecie w Polsce)
w sprawie rozwodu?
Ks. M.D.: Trzeba powiedzieć, że nie nauczyły się one przebaczać, ponieważ zapomniały o mądrości
krzyża, modlitwie za siebie, przyjmowaniu łaski odkupienia w sakramentach świętych. Brak im sił
na danie sobie kolejnej szansy.
N.: To jakaś błędna droga?
Ks. M.D.: Błędem jest rozwiązywanie problemów tylko po ludzku. Tak się nie da. Ci, którzy dążą do
rozwodów, wolą trwać w swojej krzywdzie, zamiast uruchomić proces uzdrowienia mocą Jezusa
Chrystusa. To tylko On może przywrócić utraconą miłość!
N.: Co ksiądz zaleca w takich przypadkach?
Ks. M.D.: To nie ja, To Bóg wierzącym w niego zlecił posługę jednania, która między innymi
dokonuje się przez przebaczenie. Św. Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdz. 5 werset 18.
pisze: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił
posługę jednania.” Można otrzymać tę moc od Niego i zwyciężyć tego, który chce zniszczyć nas,
naszych bliskich i przyjaciół. Przebaczenie obejmuje wszystkie relacje w rodzinie i poza nią. Dlatego
jest takie ważne! Należy sięgnąć po nie i przyjąć je przez posługę Kościoła.
N.: Z czym łączy się przebaczenie?
Ks. M.D.: Przebaczenie łączy się z najważniejszymi uczynkami miłosierdzia wobec duszy: „Urazy
chętnie darować, krzywdy cierpliwie znosić.” Nie twórzmy gett dla samych siebie, lecz pozwólmy
Jezusowi Chrystusowi w nas działać. Niech do naszych niespokojnych serc przyjdzie Jego królestwo,
królestwo przebaczenia i pokoju, pokory i ufności w Boże Miłosierdzie.
N.: Jak się o to modlić?
Ks. M.D.: O to przecież codziennie modlimy się w słowach: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
przyjdź królestwo Twoje”.
N.: A czym jest przebaczenie?
Ks. M.D.: Przebaczenie jest antidotum na powszechne skłócenie, które prowadzi do małych lub
rozległych podziałów między ludźmi.
K.D.: Przepraszam bardzo. Z uwagi na szczupłość miejsca w naszej gazetce bardziej szczegółowo na
to pytanie - czym jest przebaczenie - porozmawiamy za tydzień. Dziękuję za rozmowę. Z Panem
Bogiem.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do
środy 21 marca. Poprowadzi je O. Maciej Drzewiczak Oblat
Maryi Niepokalanej z Katowic. Nauki rekolekcyjne głoszone
będą na wszystkich Mszach św. niedzielnych oraz w dni
powszednie 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. W środę dzień
spowiedzi. Szczegółowy program wywieszony jest w
gablotach przed kościołem i umieszczony na stronie
internetowej. Prosimy o takie zarezerwowanie czasu aby
możliwy był jak najliczniejszy w nich udziału
2. Dziś społeczność Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Górskiego w Czaplinku tradycyjnie zaprasza na Kiermasz
Wielkanocny przy Kościele w Sobikowie.
3. Dziś o godz. 16.00 odbędzie się zorganizowane przez
Parafialny Zespół Caritas spotkanie wielkanocne dla
samotnych.
4. Ministranci i Bielanki tradycyjnie rozprowadzają palmy.
Dochód ze sprzedaży przeznaczają na fundusz służby
liturgicznej. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych
Ministrantów i Bielanek.
5. W piątek 23 marca o godz. 18.45 odprawimy nabożeństwo
Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Prosimy o pomoc w
jej organizacji a szczególnie o rozstawienie krzyży
poszczególnych stacji a OSP w Cendrowicach o
zabezpieczenie trasy przejścia. 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.
6. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa.
Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. Uroczysta
procesja z palmami odbędzie się przed Mszą Św. o godz.
12.00 oraz przed Mszą św. dla dzieci o godz. 13.15. Dzieci i
wiernych prosimy by na początku Eucharystii zgromadzić się
przy wejściu do Kościoła, ponieważ tam rozpoczniemy Mszę
Św. i procesję na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa
do Jerozolimy. Po Mszy św. wyjątkowo spotkanie
formacyjne dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.
Dzieci podczas spotkania otrzymają Książeczki do
nabożeństwa i łańcuszki.
7. W sobotę 24 marca wyjazd młodzieży i Kandydatów do
Bierzmowania na Diecezjalny Dzień Młodzieży w
Wilanowie w ramach przygotowania do ŚDM.

8. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy mieszkańcom Kolonii Sobików,
Karoliny, Cendrowic, Krępy i Grobic za złożone
ofiary.
9. 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. Wszystkim ofiarodawcom w
imieniu Caritas i podopiecznych składamy serdeczne Bóg
zapłać!

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Tomasz Żołądek, kawaler z Celestynowa i Anita
Piotrowska, panna z Ludwikowa w par. tutejszej,
zapowiedź pierwsza.

- Tomasz Łukasz Mrowiński, kawaler z Czerska i
Karolina Justyna Dywan, panna z Buczynowa w par.
tutejszej, zapowiedź druga. Narzeczonych polecamy
modlitwie wiernych.
11. Trwa 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. 137 numer KRS Caritas AW
– 0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i koniecznie
zakreślić nr 140. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
12. Księża Marianie zapraszają do Góry Kalwarii w
sobotę 24 marca o godzinę 15.00 na Misterium Męki
Pańskiej, który odbędzie się na rynku miejskim.
Program podany jest na plakacie wywieszonym przed
kościołem.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela” z dwóch tygodni. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

5 LAT PONTYFIKATU PAPIEŻA
FRANCISZKA
13 marca w drugim dniu konklawe, w piątym
głosowaniu o godz. 19.06 wybrano kard. Jorge
Mario Bergoglio jezuitę na Papieża. Trudno na
obecnym etapie dokonać oceny duszpasterskiej
działalności Papieża Franciszka. Ponad wszelką
wątpliwość możemy jednak już dzisiaj
zauważyć, że jest w tym człowieku potencjał,
który przyciąga uwagę świata. Na pewno słowo
„popularność” nie licuje z misją Namiestnika
Chrystusowego, bo niektórym mogłoby się
kojarzyć z populizmem.
Pamiętajmy jednak, że w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa historycy widzieli wśród
chrześcijan coś, co możemy nazwać „mocą
uwodzicielską chrześcijaństwa”. Mowa tu o
zdaniu: „Popatrz, jak oni się miłują”. To właśnie
świadomość stylu życia zaproponowanego
przez chrześcijan powodowała, że tysiące ludzi
nawracało się i stawało się wyznawcami
Chrystusa.
W odniesieniu do Papieża Franciszka możemy
zauważyć podobny mechanizm. Uwaga świata
skierowana jest w stronę tego Biskupa Rzymu, a
jego popularność na pewno nie jest
przypadkowa. Ludzie intuicyjnie wyczuwają, że
za słowami papieża Franciszka kryje się
asystencja Ducha Świętego. W przeciwnym
przypadku świat pozostałby obojętny na Jego
głos.
/ Ks. Marek Łuczak/

Intencje Mszalne 18 III 2018 – 25 III 2018
Niedziela, 18.03
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Róży
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Joanny Tywonek z okazji 90
urodzin
10.00 + Haliny Poruszek w 10 rocz. śm.
10.00 + Michała Olesińskiego w 6 rocz. śm., Genowefy i
Franciszka Trzochów
12.00 + Zbigniewa Wlazeł (im.)
12.00 + Stanisława Laszkiewicza w 8 rocz. śm., Wiesławy
Sobolewskiej
13.15 + Franciszka w 35 rocz. śm. i zm z rodz. Kucińskich i
Borowskich, Kazimiery, Józefa i Mirosława Gut, Józefy i
Henryka Rudzkich
13.15 + Zbigniewa, Heleny, Władysława Czupryńskich,Jana
Należytego, Bronisławy Krawczyk
18.00 + Tadeusza Świątkiewicza w 1 rocz. śm., Genowefy
Świątkiewicz w 28 rocz. śm.
18.00 + Bolesława Pilackiego w 18 rocz. śm., Ireny Pilackiej

Poniedziałek 19.03.
10.00 + Józefa Marczaka (im.) i Wandy Marczak
18.00 + Józefa Molaka (im.), Marianny Molak i zm z
rodz. Hiltów i Molaków
19.30 (Czachówek) + Teresy Lewandowskiej
Wtorek,20.03.
10.00 + Stanisławy i Franciszka Orłowskich, Stanisławy
i Stanisława Nadolnych
18.00 + Pawła Pęczka w 4 rocz. śm.
19.30 (Czachówek) int. wolna
Środa, 21.03
8.45 O bł. Boże dla społeczności szkoły w
Cendrowicach
10.00 + Lucyny i Henryka Pawlickich
11.30 O bł. Boże dla społeczności szkoły w Czaplinku i
Dobieszu
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian, + Jerzego Sylwestrowicza – int. rodz.
Machnowskich
19.30 (Czachówek) O bł. Boże dla społeczności szkoły
w Czachówku
Piątek, 23.03
18.00 + Joanny Koseckiej w 30 dni po śmierci
18.45 Droga Krzyżowa ulicami parafii
Sobota,24.03.
17.00 + Stanisławy Królak w rocz. śmierci
17.30 + Józefa, Marianny, Franciszki i zm. dziadków
Łuczaków
18.00 + Józefa Kwiatkowskiego, Antoniny, Antoniego i
Władysława Kwiatkowskich
Niedziela, 25.03 Niedziela Palmowa
8.30 (Czachówek) + Ryszarda Szymańskiego
8.30 (Czachówek) + Jana Książka
10.00 + Krystyny, Marcjanny i Wacława Lewandowskich
12.00 + Andrzeja Tywonka

Tweet od Papieża
Co stałoby się z nami, gdyby Bóg
nie dawał nam ciągle na nowo
możliwości pojednania?
/Franciszek/
13.15 + Stanisławy Piekarniak w 3 rocz. śm., Ryszarda i Tadeusza
Piekarniaków, Zdzisława Chmielewskiego, Sławomira Borowskiego,
dziadków Szóstkiewiczów i Piekarniaków
Spotkanie formacyjne przed I Komunią św.
Intencje spisano 16.03.2018

Refleksja na Piątą Niedzielę
Wielkiego Postu
W odpowiedzi na prośbę Greków Jezus
zapowiada swoje cierpienie, mękę,
śmierć i zmartwychwstanie. Dzięki tym
wydarzeniom przyciągnie wszystkich do
Siebie (zbawi). Jest jak ziarno, które musi obumrzeć, by
wydać stokrotny plon. Musi "stracić ziemskie życie", by
zyskać nowe, uwielbione i przemienione.
Obumierające ziarno uświadamia, że to, co najpiękniejsze
i najcenniejsze rodzi się w bólu i cierpieniu. Nie ma
miłości bez cierpienia. Prawdziwa miłość jest
obumieraniem egoizmowi, "przebijaniem własnego serca"
i wydawaniem go dla innych. "Obumieranie ja" jest
zawsze bolesne i pozostawia ranę. Ale bez niej nie ma
miłości. Jest egoizm. Poprzez "obumieranie sobie"
naśladujemy Chrystusa, zbliżamy się do Jego miłości i
miłości drugiego człowieka.
./Stanisław Biel SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus ostrzega słowami ostrymi jak miecz.
«Teraz władca tego świata zostanie
wyrzucony precz.
I niejeden słuchał Jezusa z lękiem schylony
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie».
Wszak dla wszystkich jest miejsce w niebie.

Kazimierz
Za tydzień w WP – czym jest przebaczenie? Ciąg

dalszy rozmowy z ks. Michałem Dłutowskim.
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