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                                   Trzecia Niedziela Wielkiego Postu  

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Wj 20, 1-17  (Ogłoszenie przykazań Bożych) 

Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)  (Słowa Twe, Panie, 

dają życie wieczne) 

Drugie czytanie: 1 Kor 1, 22-25  (Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą) 

Ewangelia: J 2, 13-25  (Zapowiedź męki i zmartwychwstania) 

Śp. ks. prałat Ryszard 

Urbański 

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o śmierci Ks. 
Ryszarda Urbańskiego b. proboszcza w Sobikowie w 
latach 1977 – 83. Miał  85 lat. Zmarł w 57. roku 
kapłaństwa, Poniżej sylwetka śp. ks. prałata. Urodził 
się 8.09.1936 roku w Wólce Obrowskie, obecnie na 
Białorusi. Pochodził z parafii św. Wawrzyńca w Ługach 
(Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska). Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 
26.05.1963 roku. Jako wikariusz pracował w 
parafiach: Wszystkich Świętych w Złakowie 

Kościelnym (1963-1964; D. Łowicka), św. Małgorzaty DM w Kiernozi (19654-1967; 
D. Łowicka), Narodzenia NMP w Mińsku Maz.(1967-1974), św. Szczepana w 
Raszynie (1974-1977; AW). Z końcem lutego 1977 roku został mianowany 
proboszczem Parafii św. Stanisława BM w Sobikowie (1977-1983; AW). Następnie, 
po prawie rocznej rekonwalescencji, 25 czerwca 1984 roku został mianowany 
proboszczem Parafii MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze II; pracował w tej 
wspólnocie ponad 27 lat (do 12.09.2011). Następnie, przez okres trzech lat, 
zamieszkiwał w rodzinnej parafii – św. Wawrzyńca w Ługach a także pomagał 
duszpastersko na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od września 2014 
roku był rezydentem Parafii św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach. Ponadto śp. Ks. 
Ryszard Urbański pełnił funkcję dekanalnego ojca duchownego Dekanatu 
Otwockiego (1991-2011), przez dwie kadencje był członkiem z wyboru w Radzie 
Kapłańskiej (1992-2002) oraz spowiednikiem WSD DW-P (2000-2011). Bp 
Kazimierz Romaniuk 24.12.1992 r. powołał go jako kanonika honorowego w skład 
Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie. Zmarł 20 .02.2021 r. Msza święta żałobna 
odbyła się 24.02.br.w środę o godz. 18.00 w Parafii św. Jakuba Apostoła w 
Skierniewicach pod przewodnictwem bp. Andrzeja Dziuby i bp. Romualda 
Kamińskiego w której uczestniczyła delegacja naszej parafii oraz 25.02.2021 r. o 
godz. 13.00  Msza święta pogrzebowa w Parafii Narodzenia NMP Zielonej Górze 
pod przewodnictwem bp. Jacka Grzybowskiego. Ciało Zmarłego złożono w grobie 
rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym Równolegle z Mszą św. 
pogrzebową, była odprawiona Msza św. żałobna o godz. 13:00 za śp. ks. prał. 
Ryszarda Urbańskiego w Parafii MB Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze II. W 
naszym kościele Mszę św. w Jego intencji odprawimy w niedzielę 14 marca o godz. 
18.00.                                                                                                                   /Oprac. 
K. Dusza na podstawie zawiadomienia Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej/  

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. Piotr Ganc 
Pomoc duszpasterska: 

Ks. dr hab. Cezary 
Smuniewski 

 

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
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


           Lektura „Pierwszego Wizerunku”  /cz. X/ 

Na prośbę czytelników kontynuujemy prezentację treści książki „Pierwszy Wizerunek” . 

To już dziesiąta część dotycząca historii Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Poprzednie 

fragmenty znajdziecie Państwo w nr 41 – 203 z 16.12. 2018 r. i w nr 03 - 208 z 

20.01.2019 r. oraz w WP nr 05 – 255 z 02.02.2020 r., nr 07-257 z 16.02.2020 r., nr 08-

258 z 23.02.2020 r. ,nr 13 – 263 z 29.03.2020 r., nr 02 – 295 z 10.01.2021 r., nr 03-296  z 

17.01.2021 i nr 06-299 z 07.02.2021 r 

/…/ Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24-26).     

 

Trzy obietnice.   III Opieka Boża c.d.  

/…/ Te obietnice mogą się spełnić, jeśli stale będziemy się modlić przed tym 

wizerunkiem, w modlitwie będziemy oddawać cześć Bogu przede wszystkim przez 

ufność, milczenie, uwielbienie i skruchę. 

W modlitwie przed tym wizerunkiem należy przede wszystkim Jezusowi 

Chrystusowi okazać swoją ufność. Jest to warunek udzielania Łask Bożych przez 

ten obraz. Jezus wtedy będzie mógł zacząć nas uzdrawiać. Sam uczył tej postawy 

św. Faustynę, zachęcając ją do bezgranicznej miłości wobec Jego miłosierdzia. Na 

ile zaufasz tyle otrzymasz. Jezus może przejść przez zamknięte drzwi, lecz nie 

może przejść przez zamknięte serce, jeśli nie otworzy go nasza ufność. Jezus 

czeka, aż powiesz z głębi serca słowa, które kazał umieścić na tym obrazie: „Jezu 

ufam Tobie”.  

Ważna jest też postawa milczenia. To sprzyja cichej adoracji, podczas której nie 

myślimy o naszych problemach, lecz uwielbiamy oblicze miłosiernego Jezusa. 

Wtedy koncentrujemy się na Bogu i wywyższamy osobę Syna Bożego Milczenie 

staje się przestrzenią osobistego spotkania serc, gdzie niepotrzebne są słowa.  

Istotna jest też postawa skruchy. Uświadomienie sobie, że wciąż powinniśmy 

żebrać o miłosierdzie, że wielkie są nasze długi wobec Bożej Sprawiedliwości. Ta 

wewnętrzna żałość duszy zniewala Jezusa i przyczynia się do udzielenia nam 

ogromu łask, których nie potrafimy w sobie pomieścić. Skrucha wynikająca z 

pamięci o własnej grzeszności, chroni nas przed rutyną i przyczynia się do żarliwej 

modlitwy.   
 

Zakończenie                                                                                                                       

Poznana niezwykła historia pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego skłania nasze 

serca i myśli do wyrażenia wdzięczności Bogu za tak wielki dar dla całego świata. 

Ojciec Święty Franciszek rozpoczął 8 grudnia 2015 r. Rok Miłosierdzia, a Ojciec 

Święty Jan Paweł II przypominał … Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego 

Miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się  

wznosić wołanie o Miłosierdzie (17 sierpnia 2002 Kraków – Łagiewniki).                                                                     

                                                                                                                           cdn.  



                                  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 

na pokrycie kosztów prac archeologicznych przy 

kościele.                                                                                                                                                    

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 czwartek 11 marca o godz. 18.00 

zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej na 
spotkanie. Omówimy bieżące sprawy 

duszpasterskie i inwestycyjne.                                                                        

4. W tym tygodniu zapraszamy młodzież 

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania 
Rok II, na spotkania formacyjne z ks. Piotrem: w 

piątek 12 marca godz. 17.00 grupa I, o 19.00 grupa 

II. 

5.  W dobie pandemii i rozchwiania 

emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy w 

sobotę 13 marca w godz. 15.00 do 16.55 w 
Sobikowie do indywidualnej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Oprócz Koronki do 

Bożego Miłosierdzia, chwila ciszy na rozmowę z 
Panem Jezusem. Proszę wpisywać się na listę z 

podaniem godzin adoracji w zakrystii w 

Sobikowie, u Pana Artura w Czachówku lub 
telefonicznie u Pani Bogumiły Dusza (tel. 664 743 

764).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. W przyszłą niedzielę o Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie formacyjnego dla dzieci I – 
Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w 

Czaplinku i Czachówku. 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.  
Dziękujemy mieszkańcom Obrębu za już złożone 

ofiary.                                                                                                                                              

8. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy 

do przekazywania 1% na rzecz naszego 

Parafialnego Zespołu Caritas. W ubiegłym roku z 

tego tytułu na Caritas wpłynęła kwota 1000,- zł. 
Aby dokonać wpłaty 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. W sobotę 20 marca o godz. 18.00 

rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Potrwają 
one do środy 24 marca. Nauki rekolekcyjne 

głoszone będą na wszystkich Mszach św. 

niedzielnych oraz w dni powszednie o godz. 
10.00, 16.30 (dla dzieci) 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 będzie w 
gablotach przed kościołem i umieszczony na 

stronie internetowej. Prosimy o takie 

zarezerwowanie czasu aby możliwy był  jak 

najliczniejszy w nich udziału                                                                                                                                                           

10.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
– Patryk Adam Jabłoński, kawaler z par. w Górze 

Kalwarii i Natalia Buczek, panna z Grobic w par. 

tutejszej– zapowiedź pierwsza.                                                                                                                                                                   
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                          

11. KPRM informuje, że zostały już ostatnie egz.  

najnowszej książeczki ks. dr. Michała 
Dłutowskiego „Króluj nam Chryste”. Jest to dalsza 

część rozważań Różańca Św. i Drogi Krzyżowej 

napisanych z perspektywy królewskiej godności 
Jezusa Chrystusa. Cena 10,- zł. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do odbioru 
jest miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.    
  

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

Tak, Ojcze, bo wszystko, co od Ciebie 

przychodzi, co z Twego jest 

dopuszczenia, jest największą dla mnie 

łaską, jest znakiem Twojej miłości; 

wszystko to zasługuje na zawierzenie 

Tobie.  
 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny  

W pewnej chwili powiedział mi Jezus: 
Opuszczę ten dom..., ponieważ są w 
nim rzeczy, które Mi się nie podobają.  
I wyszła Hostia z tabernakulum i spoczęła 
na rękach moich, a ja z radością 
włożyłam ją do tabernakulum. Powtórzyło 
się to drugi raz, a ja uczyniłam z nią to 
samo, jednak powtórzyło się [to] trzeci 
raz, ale Hostia przemieniła się w żywego 
Pana Jezusa. - I rzekł do mnie Jezus: Ja 

dłużej tu nie zostanę. /Dz, 44/ 



                Intencje Mszalne 07 III 2021 – 14 III 2021 
 

 

Niedziela, 07.03. im. Paweł, Bazyli, Tomasz 

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Stanisława z okazji 

urodzin                         

8.30 (Czachówek)  + Rozalii Kłodzińskiej               

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

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek 

10.00 + Krystyny, Heleny, Franciszki i Józefa, zm. z 

rodz. Głowackich, Jaroszów, Anuszewskich i 

Dzwonkowskich, Janiny Jarosz                              

12.00  + Janiny Kwiatkowskiej w 5 rocz. śm., Mariana 

Kwiatkowskiego w 48 rocz. śm. i zm. z rodz. Winiarków 

i Kwiatkowskich                                                        

12.00 + Henryka Chmielewskiego w 18 r. śm., 

Leokadii, Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich                                                     

CHRZEST: Henryk Kazimierz Bem 

13.15 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 10) 

13.15 O bł. Boże dla Stanisława                          

Poniedziałek 08.03.  im. Wincenty, Stefan, Beata 

18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.11)                                                   

Wtorek, 09.03. im. Dominik, Franciszek, Katarzyna 

18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.12)                                                   

Środa,  10.03. im. Makary, Marceli, Cyprian 

17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.13)                                                   

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian      

+ Artura Posiewki w 23 rocz. śm. i Jana Posiewki    

Czwartek, 11.03. im, Benedykt, Konstantyn, Prokop 

7.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.14)                                                   

Piątek, 12.03. im. Grzegorz, Bernard, Józefina  

18.00  + Anny Karoliny Trzoch (greg. 15) 

19.00 (Czachówek) int. wolna                                                                         

Sobota 13.03. im. Krystyna, Bożena, Marek 

15.00-16.55 Indywidualna Adoracja N. Sakramentu                                                                                 

17.00 + Bolesława Pilackiego w 21 rocz. śm., Ireny i 

Marka Pilackich i zm. z rodz. Pilackich                                                                                   

17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 16)                                                                                

18.00  + Krystyny Rosłon (im.) i Stanisława Rosłona 

Niedziela, 14.03..im. Michał, Leon, Matylda  

8.30 (Czachówek) + Mariusza Glinki w 1 rocz. śm.                     

8.30 (Czachówek) + Feliksa Wrotka 

10.00 + Zofii Królak w 1 rocz. śm.                                               

10.00 + Franciszka Kucińskiego 38 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Kucińskich i Borowskich, Kazimiery, Józefa i 

Mirosława Gut, Józefy, Henryka i Stanisława Rudzkich 

12..00 + Heleny, Antoniego, Romana i Zenona 

Chajęckich, Marianny i Stefana Królaków                                                                                       

12.00 + Zbigniewa Wlazeł                                                            

13.15 + Stefanii Szymańskiej w 4 rocz. śm., Tadeusza 

Szymańskiego, Marianny Malinowskiej                                                                                         

13.15 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 17) 

18.00 + ks. Ryszarda Urbańskiego                                                                                                

Intencje spisano 04.03.2021  r.      

 

Tweet od Papieża 
„Módlmy się wspólnie, abyśmy 

przeżywali sakrament pojednania z 

nową głębią i w ten sposób 

zakosztowali nieskończonego 

Miłosierdzia Bożego”.        Franciszek/ 
  

  

 

Refleksja na Trzecią Niedzielę 

Wielkiego Postu 
Dzisiejsza trudna Ewangelia dotyczy 
każdego z nas. Handlarzem świątyni 

nie jest tylko człowiek, który zarabia pieniądze i 
wykorzystuje świątynię do zdobycia honorów, 
tytułów, przywilejów czy zrobienia kariery. 
Handlarzem świątynnym jest każdy, kto nadużywa 
świątyni, aby "robić interesy z Panem Bogiem". W 
rzeczywistości świątynia ma być miejscem 
nawrócenia. Cześć oddawana Bogu to cały wymiar 
życia w Duchu Świętym, to życie w prawdzie, to 
miłość podobna do miłości Bożej. Istota kultu nie 
wyraża się tylko w darze, jaki przynosimy Bogu, 
ale przede wszystkim w sercach. / Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Co tak zdenerwowało Jezusa w świątyni, 
że wygnał handlarzy, bankierów  

i dziwne rzeczy czynił 
i dodał głośno mówiąc do tego zbiegowiska, 

«…z domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska!» 

A ty, gdy idziesz do kościoła  
na spotkanie z Bogiem, 

sprawdzasz czy masz godny strój, jeszcze przed 
progiem? 

                                                      Kazimierz 

W następnych WP Patron św. Józef i XI odc. 

Pierwszego Wizerunku 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza                                                            

 Z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia obfitości 

łask Bożych  p. Kazimierzowi Dusza, redaktorowi 

„Wieści Parafialnych”, p. Kazimierzowi Durołkowi, 

członkowi Rady Parafialnej oraz pozostałym 

solenizantom składają Duszpasterze, PZC Caritas, 

Koło Przyjaciół Radia Maryja                                                   

  

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