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                        Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 

 

                                                                      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 (R.: por. 3a)  (Zmiłuj się, 

Panie, bo jesteśmy grzeszni) 

Drugie czytanie: Rz 5, 12-19  (Przestępstwo sprowadziło śmierć, ale obficie spłynęła 

łaska) 

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

 

Spotkanie z chorymi 

11 luty jest dniem wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dzień 

ten Papież Jan Paweł II ogłosił Światowym Dniem Chorych. W 2020 roku 

obchodziliśmy ten dzień po raz XVIII- ty. Koło Przyjaciół Radia Maryja i 

Parafialny Zespół Caritas w niedzielę 16 lutego br. Po Mszy św. o godzinie 

12-tej zorganizowały w salce katechetycznej słodki poczęstunek dla  

 

chorych z naszej parafii. Organizatorzy przygotowali wypieki własnej 

produkcji, owoce i słodycze. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali bardzo 

serdecznie przyjęci. herbatą, kawą i przygotowanym poczęstunkiem.  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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W przygotowania do spotkania, włączyli się zarówno członkowie Koła Przyjaciół RM i PZ 

Caritasu jak i nasi kapłani: ks. proboszcz i ks Cezary, którzy przyszli po skończonej mszy 

św. o godz. 13:15.   

 

Atmosfera miła i serdeczna, rozmowy prowadzone na tematy zdrowotne i sprawy parafialne. 

Pod koniec spotkania obaj nasi księżą : ks. proboszcz Włodzimierz Czerwiński i ks. wikariusz 

Tomasz Wicherek. włączyli się czynnie w rozmowy z przybyłymi gośćmi..  

 

Po miło spędzonym wspólnie 

czasie serdecznym 

pożegnaniu z życzeniami 

dobrego zdrowia powróciliśmy 

do naszych domów. Do 

zobaczenia za rok. Szczęść 

Boże.   

/Opracowała Gabriela Rotuska,  

Zdjęcia Kazimierz Dusza/ 



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. Intencja różańcowa na 

marzec: O nawrócenie i ducha pokuty dla 

błądzących. Taca inwestycyjna przeznaczona jest 

ponownie na pokrycie kosztów malowania 

kościoła.                                                                       
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 tym tygodniu odbędzie się spotkanie 

formacyjne w grupach dla kandydatów do 

bierzmowania, Grupa formacyjna p. Agnieszki 

Salamon w piątek 6 marca godz. 18.30, rok II.                            

4.  W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

Miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 

a o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W 

Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. 

Roratna 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. W przyszłą niedzielę, druga niedziela 

Wielkiego Postu Ad Gentes. Jest ona Dniem 

modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. 

Tego dnia przeprowadzana będzie 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.                                                                                              

6.  W przyszłą niedziele 8 marca o godz. 18.00 

Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania.                                                                                                                       

7. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                           

8. 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. 

137 numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 

139 PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr 140. 

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.                                                    

9. KPRM informuje, że 21 marca (sobota) planuje 

wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do 

Sanktuarium MB Bolesnej Pani Świętokrzyskiej. 

w Kałkowie - Godowie k/Starachowic. Po Mszy 

św. obejrzymy Drogę Krzyżową i Golgotą 

Świętokrzyską,  pomnik smoleński z samolotem, 

mini zoo i ruchomą szopkę. Koszt z obiadem 100 

zł. Zaliczka 50 zł.                                                          

10. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej www.sobikow.parafia. info.pl 

zamieszczone są wszystkie informacje o 

wyjazdach w 2020 r.                                                                                                                                           

11.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Jakub Pawłowski, kawaler z par. w Czersku i 

Ewelina Maria Rosłon, panna z Czarnego Lasu w 

par. tutejszej – zapowiedź druga.                                                                                                        

– Jakub Mariusz Piasecki, kawaler z par. M.B. 

Królowej Polski w Warszawie i Maja Tokarz, 

panna z Gabryelina w par. tutejszej – zapowiedź 

druga.                                                            

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                  

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”. W 

zakrystii do odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. 

Z okazji 64 Rocznicy 

Urodzin Ks. Prałata 

Proboszcza i Dziekana 

Czerskiego Włodzimierza 

Czerwińskiego, bezmiaru 

łask Bożych i opieki Matki 

Bożej na każdy dzień 

posługi kapłańskiej oraz dużo, dużo  zdrowia, 

życzliwości parafian i zrealizowania planów i 

zamierzeń, które upiększą naszą świątynię 

przed 70 rocznicą jej konsekracji składają 

wszystkie organizacje parafialne i wierni.  
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Powiedział mi Pan: „Pragnę się udzielać 

duszom i napełniać je swoją miłością, ale 

mało jest dusz, które by chciały przyjąć 

wszystkie łaski, które im miłość Moja 

przeznaczyła. Łaska Moja nie ginie; jeżeli 

dusza, dla której jest przeznaczona, nie 

przyjmuje, to bierze ją inna dusza”.  (Dz. 

1017). 

http://www.sobikow.parafia/


Intencje Mszalne 01 III 2020 – 08 III 2020 
 

 

 

Niedziela, 01.03.  

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Stanisława                                                       

8.30 (Czachówek)  + Jana Kowalskiego  

10.00 + Heleny Makulskiej (im..), Jana i Mariana 

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek 

12.00  + Heleny (im.) i Zenona Chajęckich, Andrzeja 

Szymczaka, Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich                                                                                     

12.00  + Kazimiery i Tadeusza Zięcina, Stanisława Gugały, 

dziadków Gugałów i Kozickich                                                                                                                                                                     

13.15   + Tadeusza (w 7 rocz. śm.) i Karoliny Płaczek                                                                                                                                                                               

13.15    + Marka Sprysaka w 1 rocz. Śmierci 

Poniedziałek 02.03.                                                                                                        

17.30 + Tadeusza Bronisława Kacprzaka w 30 dni po 

śmierci                                                                                                 

18.00 + Andrzeja Józefa Pachockiegow 30 dni po śmierci 

Wtorek, 3.03.                                                                                     

18.00 + Władysława Tomaszewskiego w 30 dni po śmierci                                                                                                                

Środa  04.03.    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian, + Zofii i Antoniego Matysiak, Jakuba i Heleny 

Szóstkiewiczów, Siostry Henryki Matysiak i zm. z rodz. 

Szóstkiewiczów i Matysiaków 

Piątek, 06.03.  

18.00 + Hanny Barbary Kluczyk w 30 dni po śmierci                      

19.00 (Czachówek) int. wolna 

Sobota, 07.03.  

17.30 + Artura Posiewka w 22 rocz. śm., Jana Posiewka w 

24 rocz. śmierci                                                                                  

18.00 + Krystyny (im.), Heleny, Franciszki i Józefa oraz zm. 

z rodz. Głowackich, Jaroszów, Anuszewskich i 

Dzwonkowskich 

Niedziela,  08.03.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy i Stanisława Tobiasz           

8.30 (Czachówek) + Rozalii i Bolesława Kłodzińskich                                                                    

10.00 + Henryka Chmielewskiego w 17 rocz. śm., Leokadii, 

Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich 

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Aleksandry i 

Aleksandra Grabarczyk z okazji 18 urodzin                                                                                       

12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 4 rocz. śm., Mariana 

Kwiatkowskiego w 47 rocz. śm. i zm. z rodz. Winiarków i 

Kwiatkowskich                                                                                    

12.00 + Stanisława Chmielewskiego, Stanisława 

Grabarczyka, Stefanii Grabarczyk, Mirosława Małeckiego                                                                                             

13.15    int. wolna 

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Kościół żyje przez dwadzieścia wieków na ziemi dzięki 

temu właśnie, że umiał skupiać wokół siebie ludzi i 

budować przyszłość, choćby na ostatnim kamieniu 

dobra, jaki pozostał jeszcze w duszy, (...) że umiał 

stanąć przy człowieku, choćby ten stał pod szubienicą. 

  

 

Tweet od Papieża 

„Każdy z nas nosi w sercu coś, co 

skamieniało. Lekarstwem na 

zatwardziałość serca jest pamięć, 

wspominanie łask Pana. To zachowuje 

serce otwarte i wierne.”.                   /Franciszek/                                         
  

18.00 + Marianny Maciak w 1 rocz. śmierci 

Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej         int. spisano 29.02.2020                                                                              

 

Refleksja na  

Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postuą 

Trzy pokusy szatana, odrzucone 
przez Jezusa, są pokusami wszystkich czasów. 
Są naszymi pokusami. Łatwe, tanie zbawienie, 
bogactwo i zabezpieczenie, popularność i sukces 

oraz władza będą nas ciągle nęcić. Jaka jest 

moja największa pokusa? Jakie skróty stosuję w 
życiu? Czy jestem cierpliwy? Czy nie żyję przede 
wszystkim horyzontem materialnym 
(„chlebem”)? Jakie jest moje podejście do 
krzyża? Co jest dla mnie ważniejsze w 
sprawowaniu władzy: własne profity i prestiż czy 
służba bliźnim? Jaką bronią walczę z szatanem?            
/Deon – Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Kusiło Jezusa na różne sposoby cwane diablisko 

z szatańskim uśmiechem: «Dam Ci to wszystko, …  

Lecz Jezus wiedząc, że diabeł namawia do złego, 

rzekł «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

                                          Boga  swego », 

i dodał zdecydowanie «Idź precz , szatanie /…/». 

Czy i Ty, tak odpowiedzieć diabłu jesteś w stanie? 

                                                                  Kazimierz 

W następnych WP reportaż z wyjazdu seniorów   

na wypoczynek do Zawoi i okolic. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 00004754 8523 

 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

