
 

Wieści Parafialne 
Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr11(304) rok VIII 

                      14.03.2021 r  

                      Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - Laetare 

                    Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23  (Gniew i miłosierdzie Boże) 
Psalm responsoryjny: Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 6b)  (Kościele święty, nie 
zapomnę ciebie) 
Drugie czytanie: Ef 2, 4-10  (Umarli wskutek grzechu zostali zbawieni przez łaskę) 
Ewangelia: J 3, 14-21  (Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony) 

 
ŚW. JÓZEF OBLUBIENIEC MARYI 

 

W  tym tygodniu 19 marca obchodzić będziemy Uroczystość 
Świętego Józefa  Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.  

O Świętym Józefie czytamy w Ewangelii św. Mateusza i 
Ewangelii św. Łukasza. Według Tradycji jest on Żydem 
pochodzącym z pokolenia Judy, potomkiem Abrahama i 
króla Dawida. Po zaślubinach z Maryją zostaje Jej 
Oblubieńcem, jak również ziemskim ojcem i opiekunem 

małego Jezusa. Ojcostwo Józefa jest przybrane, jednak prawdziwe i jak 
najbardziej słuszne. To dlatego Jezus Chrystus należy również do królewskiego 
rodu Dawida. Józef jest „mężem sprawiedliwym”, który po otrzymaniu przez anioła 
Pańskiego Bożego polecenia przyjmuje Maryję z Jej Dzieciątkiem do siebie. Z 
Ewangelii św. Mateusza dowiadujemy się, że Józef był cieślą. Po raz ostatni w 
Ewangelii wymieniany podczas opisu rodzinnej pielgrzymki do Jerozolimy, kiedy 
12-letni Jezus odnajduje się w Świątyni. Ewangeliczny opis św. Józefa jest dużo 
bogatszy. Wystarczy wspomnieć narodzenie Jezusa w Betlejem i ucieczkę św. 
Rodziny do Egiptu, by zrozumieć, że Józef jest człowiekiem zaufania, duchowego 
rozeznania, wielkiej odpowiedzialności i dojrzałości ojcowskiej.  
 

Święty Józef jest Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny to znaczy Jej 
Małżonkiem. Oblubieńcem jest ten, kto poślubia, żywi i pielęgnuje. Józef troszczy 
się o Maryję, a najwyższym wyrazem tej oblubieńczej relacji jest jego miłość. Józef 
jest gotów dla Maryi oddać swoje życie. I tak się stało. Jego tajemnicze odejście 
na drugą stronę życia i cisza na temat śmierci potwierdzają wielką pokorę i 
oddanie dla Oblubienicy i Jej Syna. W Kaliszu od 1673 bazylika Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny jest narodowym sanktuarium św. Józefa. 
 

Jest św. Józef patronem rzemieślników, jednak jako Oblubieniec Najświętszej 
Maryi Panny jest przede wszystkim patronem ojców rodzin, małżeństw, rodzin, 
ludzi pracy, dobrej śmierci, i przykładem dla kapłanów, bo Bóg w jego ręce 
powierzył realną obecność swojego Syna Jezusa Chrystusa. /Oprac. K.D. na 

podstawie: https://hutakalna.wordpress.com/nasz-patron/ 
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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 
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Lektura „Pierwszego Wizerunku”  /cz. XI/ 

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

jedenasta 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, nr 06-299 z 07.02.2021 r i nr 10-303 z 07.03.2021 r. 

/…/ Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się  wznosić wołanie o 

Miłosierdzie (17 sierpnia 2002 Kraków – Łagiewniki   

Zakończenie 

/…/ Kult Miłosierdzia Bożego jest, jak powiedział sam Pan Jezus, znakiem na czasy 

ostateczne. Potem nastąpi czas sprawiedliwości Bożej. Zbawiciel prosi, aby póki czas 

korzystać z Krwi i Wody, która wypłynęła z Jego przebitego na krzyżu Serca. Mówi: 

Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. 

Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je 

wylać na dusze ludzkie (Dz.50). I daje naczynie do czerpania tych łask. Jest nim obraz 

„z podpisem „Jezu. ufam Tobie!”  

Od ponad pół wieku z każdego zakątka ziemi wznoszą się modlitwy dziękczynne za 

łaski otrzymane przed tym wyjątkowym wizerunkiem. Pragnienie Jezusa spełnia się. 

Tysiące ludzi doznaje pociechy, wielu nawróconych dziękuje Miłosierdziu Bożemu. 

Mówią o tym liczne publikacje w prasie katolickiej. Modlący się przed tym obrazem 

doznali łask szczególnych, osobistych, które pozostaną na zawsze tajemnicą Boga i ich 

dusz. Wszyscy ci, którzy pielgrzymują do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie nie 

odchodzą bez pocieszenia na duchu. Promienie Miłosierdzia Bożego uwidocznione na 

obrazie przenikają ich serca i umysły. Wzbudźmy w sobie pragnienie pielgrzymowani 

ado Wilna, by poprzez modlitwę przed pierwszym obrazem „Jezu ufam Tobie!” 

zawierzyć siebie i przyszłość Miłosierdziu Bożemu. I tak jak z radością pielgrzymuje się  

do Matki Jezusa w Wilnie (Pani Ostrobramskiej), czy jak to w Polsce do cudownego 

obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, tak również dobrze, że mają 

miejsce pielgrzymki do Wilna przed oryginalny obraz Miłosierdzia Bożego.  

Ci zaś, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce do tego 

cudownego obrazu, mogą zawsze i w każdej chwili przenieść się wyobraźnią do Wilna 

lub kontemplować Jezusa wileńskiego w małym obrazku, który obecnie jest już 

dostępny każdemu. Warto czasami w czasie modlitwy do Miłosierdzia Bożego przed 

innymi pięknymi i cudownymi obrazami, odwoływać się do oryginalnego wizerunku 

Miłosierdzia Bożego.  

Wołajmy jak najczęściej, w radościach i w smutkach przed tym obrazem – Jezu, ufam 

Tobie! A na pewno Jezus nas nie opuści. W sercach naszych zrodzi się nadzieja na 

lepsze jutro. Jezus będzie uczył nas także miłosierdzia względem bliźnich. Niech ta 

krótka modlitwa, którą Jezus kazał umieścić pod obrazem, płynie z potrzeby naszych 

serc i uczy nas coraz głębszego zawierzenia Bogu. Uklęknijmy i wpatrujmy się w 

łagodne oblicze Jezusa. Popatrzmy w Jego miłosierne spojrzenie, które na tym obrazie 

jest spojrzeniem z krzyża.   /cdn/ 

 



 

Ogłoszenia duszpasterskie 

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i ich 

rodziców ze szkoły w Czaplinku i Czachówku. 

Dzieci otrzymują książeczki do nabożeństwa. O 

godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania.                                                                                                               

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. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu 

Pańskiego.  Dziękujemy mieszkańcom Krępy i 

Ludwikowa za już złożone ofiary.                                                                                                                                              

4. 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.                                                                                                                                                                                                                                               

5. 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. Tegoroczne rekolekcje wygłosi O. 

Mirosław Żabnicki z Instytutu Szensztackiego. 

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                                                                                                                                                           

6. Od przyszłej niedzieli Ministranci, po 

Mszach św. rozprowadzać będą palmy i ozdoby 

świąteczne. Dochód ze sprzedaży przeznaczają 

na fundusz służby liturgicznej. Gorąco 

zachęcamy do wsparcia naszych Ministrantów.                                                                                 

7.  Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują 

się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Patryk Adam Jabłoński, kawaler z par. w 

Górze Kalwarii i Natalia Buczek, panna z 

Grobic w par. tutejszej– zapowiedź druga.                                                                                                                                                                   

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.     

8. 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. 

9. 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   

  

 

Od chwili Powstania nie mogę się rozstać z 

myślą, że po Warszawie chodzić trzeba z 

wielką czcią, z mocą i z wiarą.  
 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Wtem usłyszałam głos w duszy: Nie płacz, 
już nie cierpię. A za wierność, z jaką 
towarzyszyłaś Mi w męce i śmierci - 
śmierć twoja będzie uroczysta i będę ci 
towarzyszył w tej ostatniej godzinie. 
Umiłowana perło serca Mojego, widzę 
miłość twoją tak czystą, więcej niż 
anielską; dlatego więcej, że walczysz. Dla 
ciebie błogosławię światu. Widzę wysiłki 
twoje ku Mnie, i one zachwycają serce 
Moje. 
Po tych słowach już nie płakałam, ale 
dziękowałam Ojcu niebieskiemu za zesłanie 
nam Syna swego i za dzieło Odkupienia 
rodzaju ludzkiego. /Dz. 10611/ 

  



                          Intencje Mszalne 14 III 2021 – 21 III 2021 

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                                                                                                
Poniedziałek 15.03. im. Klemens, Ludwika 
17.30 + Władysława Sergiusza Fluks w 30 dni 
po śmierci 
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.18)                                                  
Wtorek, 16.03. im. Hilary, .Izabela 
17.00 + Marianny i Henryka Pursów                                 
17.30  + Wiesława Jakubiaka w 30 dni po 
śmierci                                                                                 
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.19)                                                                                                                           
Środa, 17.03. im. Zbigniew, Patryk, Ambroży 
17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.20)                                                   
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 
Za Parafian      
Czwartek,  18.03.im. Cyryl, Edward, Marta 
7.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.21)                                                   
Piątek, 19.03. im. Józef, Bogdan, Marceli 
18.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg.22)                                                   
19.00 (Czachówek)  O zdrowie i bł. Boże dla 
Jagody Pachockiej                                                                                   
Sobota, 20.03. im. Klaudia, Eufemia, Anatol 
17.00 + Stefana Gostkowskiego w 1 rocz. śm., 
Czesławy Gostkowskiej w 8 rocz. śm.                                     
17.30 + Anny Karoliny Trzoch (greg.23)                                                  
18.00 int. wolna 
Niedziela, 21.03 im. Benedykt, Lubomir, 
Marzanna  
8.30 (Czachówek)  + Jana Książka                              
8.30 (Czachówek)  + Ewy Jasik                                                     
10.00 + Michała Olesińskiego, Genowefy i 
Franciszka Trzoch                                                                          
10.00 + Pawła Pęczka w 7 rocz. śm. 
12.00 + Józefa i Wandy Marczak                                   
12.00 + Anny Karoliny Trzoch (greg. 24)                                                  
13.15  + Anny Marii Molak w 1 rocz. śm.                                                                       
13.15 + Stanisławy, Ryszarda i Tadeusza 
Pietraników, Zdzisława Chmielewskiego, 
Sławomira Borowskiego, dziadków  
 

 

Do użytku wewnętrznego 

Tweet od Papieża 

„Wielki Post jest czasem, aby uwierzyć, czyli 
przyjąć Boga do naszego życia i pozwolić mu, 
aby „zamieszkał” pośród nas (J 14, 23)..”                         
/Franciszek/ 

Piekarniaków i Szóstkiewiczów 
 18.00 + Zbigniewa, Heleny i Władysława Czupryńskich, Jana Należytego, 
Bronisławy Krawczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Intencje spisano 11.03.2021  r.      

 

Refleksja na  

Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu  
 

W radosną niedzielę Laetare Liturgia Słowa 
ogniskuje się wokół czterech obrazów: węża i 
krzyża, miłości i światła. Kiedy lud zwątpił, 

Bóg nakazał sporządzić Mojżeszowi miedzianego węża i 
powiesić go na palu; ktokolwiek z wiarą spojrzał na niego, 
przeżył. To prastare wydarzenie z historii Izraela Jezus 
odnosi do swojej męki i śmierci. Jezus miał być ukazany w 
całej postaci i w pełnym świetle na krzyżu, by można Go 
było kontemplować i adorować. Jezus wchodzi na górę 
Kalwarię. Jest to ruch wstępujący, prowadzący do Ojca. 
Na Golgocie zawiśnie w miejscu centralnym, pomiędzy 
dwoma innymi złoczyńcami. Św. Jan ukazuje krzyż Jezusa 
jako tron Króla i miejsce wywyższenia Jezusa  "   /Deon – 
Stanisław Biel SJ/  
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Czy rozumiesz co uczynił Bóg Ojciec  
dla ciebie 

posyłając Swego Syna, który jest w niebie! 
Więc zapamiętaj: nie po to, aby świat potępił, 

mimo że godząc się na śmierć Syna 

mocno się zasępił, 
ale po to, by świat został przez 

Niego zbawiony. 
Dzięki za Twe Miłosierdzie – 

Boże Nieskończony. 
                                                      Kazimierz 

 

Za tydzień: w WP: Pozdrowienie Anielskie i Anioł Pański 

Z braku miejsca w ub. tygodniu redakcja „WP” 
składa dzisiaj wszystkim Paniom z okazji Dnia 
Kobiet, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości i szczęścia w miłości, promiennego 
uśmiechu i wiele serdeczności.   

                                Redakcja: Kazimierz Dusza 

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

 

https://twitter.com/hashtag/Wielki?src=hashtag_click
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

