
                                Wieści Parafialne 
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                Trzecia  Niedziela Wielkiego Postu 

                                                                      Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Wj 17, 3-7  (Woda wydobyta ze skały) 

Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a)  (Słysząc głos Pana, 

serc nie zatwardzajcie) 

Drugie czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8  (Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez 

Ducha Świętego) 

Ewangelia: J 4, 5-42  (Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu) 

Perpetua i Felicyta – naśladowczynie Chrystusa 

Rozpoczął się Wielki Post – okres liturgiczny, podczas którego częściej niż zwykle nasze 
myśli biegną ku Golgocie, aby rozważać Mękę Pana Jezusa. Jednocześnie, w kolejne dni, Kościół 
wspomina świętych patronów, wśród których są także męczennicy, czyli ludzie, których Pan Bóg 
powołał do naśladowania Go w cierpieniu. 7 marca wspominaliśmy dwie młode męczennice: 
Perpetuę i Felicytę. Przybliżmy dziś te postaci. Przez prawie trzy wieki pogański Rzym nie 
akceptował istnienia chrześcijaństwa. Jedno z takich prześladowań wybuchło w mieście Thuburbo 
Minus na terenie północnej Afryki w 203 roku. 

Wśród aresztowanych chrześcijan były dwie młodziutkie matki: karmiąca piersią maleńkiego 
synka z zamożnej rodziny Wibia Perpetua oraz nosząca od ośmiu miesięcy w swoim łonie dziecko 
niewolnica Felicyta. Obie były katechumenkami. Chrzest przyjęły już w więzieniu. Przy tej okazji 
Perpetua prosiła Boga o dar wytrzymałości. Została wysłuchana. Nie tylko sama zachowywała spokój 
ducha, ale także pocieszała rodzinę i innych. Wielką udrękę stanowiło dla niej postępowanie ojca-
poganina, który na wszelkie sposoby, usiłował ją skłonić do zaparcia się wiary. Perpetua pozostała 
jednak nieugięta, nawet wtedy, gdy podczas publicznego procesu przyniósł na rękach malutkiego 
wnuka wołając: Zlituj się nad swoim dzieckiem! Choć w młodej matce serce pękało z żalu, dumnie 
oświadczyła prokuratorowi Hilarionowi: Jestem chrześcijanką. 

Obie zostały skazane na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Ku zdumieniu prześladowców 
radowały się, że będą mogły naśladować Pana Jezusa w cierpieniu. Radość wspólnoty męczenników 
zakłócała jedynie troska o dziecko Felicyty. Gdy jednak dwa dni przed egzekucją skazańcy modlili się 
w jej intencji, stał się cud: Felicyta wydała na świat dziewczynkę. W przeddzień śmierci skazańcy 
spożyli posiłek miłości chrześcijańskiej - agape. Czas w więzieniu poświęciły pracy apostolskiej. 
Dzielili się z odwiedzającymi radością, że oddadzą życie dla Zbawiciela i ostrzegali ich przed sądem 
Bożym, strasznym - jeżeli trwać będą w pogaństwie. Dla wielu był to początek nawrócenia. 
Egzekucję zaplanowano jako element igrzysk z okazji urodzin syna cesarza. Gdy do amfiteatru 
wpuszczono dzikie zwierzęta, w stronę Perpetuy i Felicyty ruszyła rozwścieczona krowa. Pierwszą z 
kobiet przewróciła, a drugą stratowała. Perpetua podniosła się pierwsza, poprawiła ubranie i włosy i 
pomogła wstać towarzyszce. Czego nie dokonały zwierzęta, mieli na oczach widowni dopełnić 
gladiatorzy. Męczennicy wymienili między sobą pocałunek pokoju i z godnością oczekiwali na swoją 
męczeńską śmierć. 

Tak odeszły do Pana jego wybranki, święte Perpetua i Felicyta wraz z grupą towarzyszy. Niech ich 

przykład będzie dla nas zachętą do wytrwania w świętej wierze katolickiej.                        /Oprac:K.D/  
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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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Beskid Żywiecki cz. II 

Zabawa i tańce trwały do późnej 

nocy. Udane Ostatki. 26 luty - Środa 

Popielcowa. Wyjazd na targ z 

przewodnikiem do Jabłonek. 

Odwiedzenie miejsca katastrofy 

lotniczej 02 kwietnia 1969  roku  na 

północnym stoku Policy pod Babią Górą. 

Wstępujemy do  Grzechyni, rodzinnej miejscowości ks. 

Piotra Natanka, dążącego do Intronizacji Chrystusa na 

„Króla Polski”. Tu pod Makowem Podhalańskim 

zbudował, choć bez pozwolenia, swoją pustelnię. Góruje 

tu monumentalna figura Chrystusa Króla Wszechświata 

w otoczeniu aniołów. Wracamy na Mszę św. w Zawoi i 

posypanie głów popiołem. Po kolacji odwiedził nas 

poprzedni nasz wikariusz ks. Michał Dłutowski. 

Odmawiamy z nim różaniec. Kolejny dzień 27 czwartek. 

Ks. Michał już przed godz. 07:00 wyszedł w góry. Wrócił 

po obiedzie. Odpoczynek w słońcu i spacery 

indywidualne. Zwiedzenie Izby Pamięci JP II w Zawoi. 

Po obiedzie przejażdżka bryczkami po malowniczym 

terenie gminy Zawoja. 28 luty Piątek ostatni dzień 

pobytu. Czas wracać po wspaniale spędzonych 

chwilach w Beskidzie Żywieckim. Wyjeżdżamy po 

śniadaniu i z prowiantem na drogę. Po drodze Wadowice, 

odwiedzamy rodzinną miejscowość św. JP II. 

Wstępujemy na modlitwę do Bazyliki Mniejszej 

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Nie możemy 

odmówić sobie wadowickich kremówek „U Lenia”. W 

pakiecie wycieczki jedna kremówka. Dodatkowe zakupy - 

cztery kremówki i piąta gratis dla seniorów. Jeszcze 

smaczny obiad w Jurajskiej Osadzie za Krakowem i 

pstrąg bezpośrednio z łowiska. Po 18:20 dojeżdżamy do Sobikowa. Do 

zobaczenia na następnej trasie, równie atrakcyjnej z Kołem Przyjaciół Radia 

Maryja. Do zobaczenia.                               /Oprac. Bogumiła Dusza, foto: Stanisław Filisiński, Dorota Olczak i Alicja Szymańska/ 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś o godz. 13:15 nie będzie spotkania dla 

dzieci klas III w ramach przygotowania do 

przyjęcia I Komunii Św.                                                              

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 przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. 

nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie 

ofiary do puszek na rzecz swoich podopiecznych, 

w tym jednej rodziny syryjskiej w ramach 

programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”.  O 

godz. 13:15 nie będzie spotkania dla dzieci klas IV 

w ramach przygotowania do Rocznicy I Komunii 

Św.                                                                                          

4.  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!                                                                     

5. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                           

6. 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.                                                                       

7. KPRM informuje, ze z uwagi na zagrożenie 

koronawirusem wyjazd do Rzymu został 

odwołany.  Spotkanie z pilotką Biura 

Turystycznego „Elatour” dot. zasad zwrotu 

zaliczek odbędzie się 18.03.b.r w środę o godz. 

16:30 w salce katechetycznej na plebanii.                          

8. KPRM informuje, że wyjazd w dniu 21 

marca (sobota) na Misterium Męki Pańskiej do 

Sanktuarium MB Bolesnej Pani Świętokrzyskiej. 

w Kałkowie - Godowie z powodu zagrożenia 

koronawirusem został odwołany. Zwrot zaliczek w 

dniu 18.03 (środa) po Nowennie do MBNP w 

salce katechetycznej na plebanii lub po Mszy św. 

22 marca o godz. 10:00 przy wyjściu z kościoła.                    

9. KPRM informuje, że trwają zapisy na 6 dniowy 

wyjazd autokarowy do Rumuni. Wyjazd w dniu 17 

lipca do 23 lipca 2010 r. (tel.: Bogumiła Dusza 

664 743 764). Koszt całkowity 1750 zł.  Szczegóły  

programu na stronie internetowej parafii.                       

10. Koło Przyjaciół RM informuje, że na stronie 

internetowej -  sobikow.parafia.info.pl  

zamieszczone są wszystkie informacje o 

wyjazdach w 2020 r. m.in. do Szczecina i 

Świnoujścia, Elbląga na „Statkiem po trawie” i 

Wilna oraz Studzienicznej na „Różaniec na 

wodzie”.                                                                                

11.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

– Maciej Łukasz Gaczyński, kawaler z par. 

Świętej Rodziny w Warszawie i Edyta Beata 

Miesiak, panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej – 

zapowiedź pierwsza.                                                            

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                  

12. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest dekret 

ks. kard. Kazimierza Nycza udzielający dyspensy 

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy 

Świętej do dnia 29 marca br. oraz Komunikat w 

związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                       

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”.  

kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Od chwili Powstania nie mogę się rozstać 

z myślą, że po Warszawie chodzić trzeba z 

wielką czcią, z mocą i z wiarą - pisał kard. 

Wyszyński w Liście Pasterskim z okazji 

ingresu do katedry w Warszawie 

 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

W czasie Mszy świętej uczułam mękę 

Jezusa w członkach swoich przez krótką 

chwilę. Wielki Post - to sposób 

szczególny prac kapłańskich, trzeba iść 

im na pomoc w ratowaniu dusz.                         

(Dz. 931).



Intencje Mszalne 15 III 2020 – 22 III 2020 
 

 

 

Niedziela, 15.03.  

8.30 (Czachówek) + Jana i Genowefy Szymańskich                                              

8.30 (Czachówek) + Marianny Filutowskiej w 2 rocz. 

śmierci                                                                                          

10.00 + Krystyny (im.) i Antoniego Pieniążków 

10.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczaków, 

Stanisławy i Heleny Łuczaków, Anieli i Piotra Gazdów                                                                                     

12.00 + Zbigniewa Wlazeł                                                                                          

12.00 + Franciszka Kucińskiego w 36 rocz. śm., i zm. z 

rodz. Kucińskich i Borowskich, Kazimiery, Józefa i 

Mirosława Gut, Józefy i Henryka Rudzkich    

13.15 + Genowefy i Jana Jaworskich                                                                                       

13.15 + Marianny Szymańskiej w 14 rocz. śmierci, 

Stanisława Szymańskiego, Alicji i Józefa Szwed                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Poniedziałek 16.03.                                                                                                        

17.30 + Henryka Szóstkiewicza w 30 dni po śmierci 

Wtorek,17.03. 

18.00 + Krystyny Ćwiek w 1 rocz. śmierci 

Środa  18.03.    

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

Piątek, 20.03.  

18.00  + Szczepana i Cecylii Miszkowskich i zm. z 

rodz. Miszkowskich                                                                                  

19.00 (Czachówek) Int. wolna                           

Sobota, 21.03.  

17.00 + Stanisława Łuczaka w 30 dni po śmierci                     

17.30   + Stanisławy Królak w 10 rocz. śmierci, Heleny 

i Franciszka Królaków, Krzysztofa Kołacińskiego                                                                                     

18.00 + Józefa (im.) i Wandy Marczak                                

Niedziela,  22.03.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Jana Książka                                       

8.30 (Czachówek) + Marii i Józefa Kowalskich                                                                          

10.00 + Pawła Pęczka w 6 rocz. śmierci                                                                                     

10.00 + Michała Olesińskiego, Genowefy i Franciszka 

Trzoch 

12.00 + Heleny, Antoniego, Romana i Zenona 

Chajęckich, Marianny i Stefana Królaków                                 

13.15  + Stanisławy Piekarniak w 5 rocz. śm., 

Ryszarda i Tadeusza Piekarniaków, Zdzisława 

Chmielewskiego, Sławomira Borowskiego i zm. z rodz. 

Piekarniaków i Szóstkiewiczów                                                                                        

13.15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Karoliny Gut z 

okazji 18 urodzin 

                                    intencje spisano .13.03.2020 r.   

    

W tym tygodniu odeszli do Pana 

z naszej wspólnoty parafialnej  

śp. Edward Grzesikowski, l.85  

i śp. Zofia Królak, l. 96, oboje z Sierzchowa. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ..... 

 

Tweet od Papieża 

„W tak szczególnym okresie jak Wielki 

Post słuchajmy głosu Pana. Im bardziej 

pozwolimy przeniknąć się jego Słowu, 

tym bardziej doświadczymy darmowego 

miłosierdzia, którym nas obdarza”.          /Franciszek/ 
  

                                                        

 

Refleksja na  

Trzecią  Niedzielę Wielkiego Postu 

Kobieta z Samarii zrozumiała tajemnicę 
Jezusa – Mesjasza. Jej świadectwo było proste, ale 
też pełne pasji i autentyczne. Dlatego mimo 
wewnętrznego nieładu zdołała przekonać 
Samarytan, by przyszli zobaczyć Jezusa. 
Zechciejmy jak Samarytanka zostawić „swój dzban” 
- dzban naszych lęków, trosk, obaw o siebie i oddać 
się Jezusowi, przyjąć Jego miłość. Zechciejmy też, 
mimo naszego nieuporządkowania, nieładu, 
ludzkich ograniczeń, w pokorze nieść innym orędzie 
miłości Jezusa.                       /Deon - Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus zwraca uwagę, że nadchodzi już godzina, 

A słuchała nie tylko Samarytanka ale jej rodzina 

gdy «…prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie…». 

A gdy Go bliżej poznali, rozpowiadali tu i ówdzie 

Na ulicy, w domu, u krewnych, u siostry i brata 

«Pójdźcie, zobaczcie /…/ On prawdziwie 

                           jest Zbawicielem świata». 

                                          Kazimierz 

W następnych WP o relikwii Korony Cierniowej i  

Zwiastowaniu Pańskim  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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