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                                                       Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu  

                                                                        Liturgia Słowa  

Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10  (Wyznanie wiary ludu wybranego) 
Psalm responsoryjny: Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)  (Bądź ze 

mną, Panie, w moim utrapieniu)  

Drugie czytanie: Rz 10, 8-13  (Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia) 

Ewangelia: Łk 4, 1-13  (Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony) 

ŚW. JAN BOŻY 
Doskonały opiekun chorych – drogi 

świętości świętego Jana Bożego. 
 

W dniu 8 marca obchodzić będziemy w 
Kościele katolickim wspomnienie 
liturgiczne św. Jana Bożego. Poznajmy 
bliżej tego Świętego.  
Zanim bezgranicznie poświęcił się chorym i 
nędzarzom, sam przysparzał innym smutków i 
kłopotów. Miał burzliwe życie, kilkakrotnie 
przeżywał załamanie psychiczne, walczył w 

wojnach, w Afryce był robotnikiem, a pod koniec swojego życia założył szpitalny 
zakon bonifratrów, który do dzisiaj działa. Jego charyzmatem jest opieka nad 
chorymi, potrzebującymi i ubogimi.  

 Święty Jan Boży to Jan Ciudad urodzony 8.03 1495 r. w Portugalii w rodzinie   
chłopskiej. Jako dziecko opuścił dom rodzinny (jedna wersja mówi o porwaniu, a      
druga, że sam odszedł z wędrownym kaznodzieją). Mama chłopca z rozpaczy 
szybko zmarła, a ojciec wstąpił do zakonu franciszkanów. Dziecko przygarnął w 
Hiszpanii hrabia i dał go do wypasania trzody, później będąc młodzieńcem, zaczął 
Jan zarządzać majątkiem pana. Nie na długo. Zaciągnął się do wojska cesarza 
Karola V i walczył z armią turecką. Po 30 latach różnych zajęć, w różnych krajach,  
wrócił do swojego domu, w którym już nikogo nie zastał Wyrzuty sumienia oraz 
smutek, który go zaczął trawić, spowodowało załamanie nerwowe. Przy drugim 
załamaniu w ciężkim stanie trafił do szpitala dla umysłowo chorych w Grenadzie. Z 
ttym miastem będzie już jego życie związane do końca jego dni. Przeżył tu 
nawrócenie i zasłynął z wielkich dzieł miłosierdzia. Pobyt w szpitalu dla obłąkanych 
oraz kazanie św. Jana z Avila sprawiły, że postanowił poświęcić się służbie chorym 
ii ubogim. I czynił to z wielkim poświęceniem, 

.                                                                              /Ciąg dalszy na str.2/ 
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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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 zapominając zupełnie o sobie. W każdy piątek pościł o chlebie i wodzie oraz biczował się. Pod głową 
do snu miał kamień i przykrywał się płaszczem. Chodził boso i z gołą głową. Ludzie nie rozumieli go, 
był wyszydzany i wypominano mu jego przeszłość. Święty znosił to z godnością.  

W 1540 r. założył  Zakon Braci Szpitalnych – bonifratrów. Zakon prowadzi wiele szpitali, aptek, 
przychodni i sklepów zioło-leczniczych na całym świecie. Prowadzony pierwszy szpital dla biednych 
przez Świętego był świetnie zorganizowany. W tym wypadku Święty nie liczył tylko na miłosierdzie 
Boga. Sam wstawał przed świtem, gotował, przygotowywał 
pościel, opatrunki, aby już od rana być wśród chorych, których 
mył, karmił, pocieszał, słuchał,. Sam rąbał drzewo, palił 
i nosił wodę ze studni. Po całym dniu pracy w szpitalu, 
niezależnie od pogody, chodził po ulicach miasta 
żebrząc dla swoich podopiecznych. Kwestował 
nawet na dworze królewskim w Madrycie. Podczas pożaru 
szpitala sam wynosił chorych z ognia. Wyniósł wszystkich, a 
sam pozostał nietknięty przez płomienie.  

Ascetyczny tryb życia i nadludzka praca-służba dla 
innych, sprawiła, że i jego zdrowie podupadło. Zmarł w 
swoje urodziny 8 marca 1550 r., w czasie modlitwy z 
krzyżem w ręku, klęcząc z oczami wzniesionymi do nieba. 
W chwili śmierci wokół ciała świętego rozniosła się 
przyjemna woń. Jan Boży został beatyfikowany 21 
września 1630 przez papieża Urbana VIII. 
Kanonizacja Jana Bożego odbyła się 16 października 1690 
roku. Z prośbą o jej dokonanie wystąpili do papieża Aleksandra VIII katoliccy monarchowie Europy, w 
tym także polski król Jan III Sobieski. Św. Jan jest patronem Grenady, księgarzy, pirotechników, 
chorych, pielęgniarek i szpitali, opiekunem służby zdrowia, strażaków.                                                                       
/Opracowała Anna Bulder/ 
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
 

 
 

Ks. prał. JERZEGO 

SIKOROWSKIEGO 
 

Proboszcza Parafii w Sobikowie 

w latach 1983-1991 

 

Kanonika honorowego Kapituły Opatrzności Bożej w Wilanowie 
Rezydenta parafii św. Mikołaja w Grójcu 

i wieloletniego kapelana szpitala w Grójcu 

Spoczywaj w pokoju 

Duszpasterze i Parafianie
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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. O pokój na Ukrainie. Ofiary na tacę 

przeznaczone są na utrzymanie seminarium 

duchownego w Warszawie.  W imieniu Ks. 
Rektora i Kleryków składamy serdeczne Bóg 

zapłać.    

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 środę 9 marca o godz. 19.00 zapraszamy 
członków Rady Duszpasterskiej i Zespołu 

Synodalnego 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 11 marca godz. 17.00 grupa I, o 19.00 grupa 

II.             

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. Zbiórka ta odbędzie się 

również w naszym kościele6. 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. Firma „Impresja“ informuje, że przymiarka 
strojów I-Komunijnych dla dzieci odbędzie się w 

piątek 18. marca o godz. 16.00 – chłopcy i o 16.20 

dziewczynki.                                                                              

8. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 
zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                                                                                                                                            

9. W sobotę 27 marca o godz. 18.00 
rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Potrwają 

one do środy 30 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 udział.                                                                                                                                                                                        

10. Trwa okres rozliczeń podatkowych. 
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz 
naszego Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego 

dokonać należy wpisać na stronie 3 PIT 37  w pkt. 

136 należy wpisać numer KRS: 0000225750 
- w pkt. 137 wpisujemy kwotę 1% podatku 

- w pkt. 138 wpisać cel szczegółowy: PZC w 

parafii Sobików 
- w pkt. 139 koniecznie zaznaczyć:  X „ wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom.                                                                                           

11. Tragiczna sytuacja w Ukrainie budzi nasze 

sumienia, wzywa do otwartości serc i niesienia 
konkretnej pomocy setkom tysięcy uchodźców, 

którzy przybywają do Polski, również na teren 

naszej archidiecezji. Nie możemy być obojętni na 
ich los. Dziękujemy za złożone do tej pory ofiary 

do puszek. W związku z falą uchodźców z 

Ukrainy zwracamy się o udostępnienie, w miarę 
możliwości, lokali mieszkalnych dla nich. Prosimy 

o zgłoszenie swojej gotowości pomocy w zakrystii 

lub w kancelarii parafialnej.                                                      

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 
Niedzielny” z kolejną płytą CD z Pismem 

Świętym i „Niedziela”. Jest również marcowy 
numer miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.   

13. W środę 1 marca 2022 roku, zmarł w wieku 89           
lat, z tego w kapłaństwie 62 Ksiądz Jerzy 

Sikorowski, , były proboszcz parafii Sobików. 
Msza św. pogrzebowa została odprawiona w 

sobotę 5 marca 2022 roku w kościele św. Mikołaja 

Biskupa w Grójcu. Ciało zostało pochowane na 

cmentarz parafialny w Warce.                               

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

  

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

W tej chwili ujrzałam Jezusa, który mi powiedział: 
„Jestem zadowolony z tego, co czynisz, i 
nadal bądź spokojna, jeżeli robić będziesz 
zawsze to wszystko, co jest w twej mocy w 
całym tym dziele miłosierdzia. Szczerość twa 
wobec spowiednika niech będzie jak 
największa. - Dlatego nic nie zyskał szatan z 
kuszenia ciebie, żeś nie weszła z nim w 
rozmowę. Czyń to nadal. Wielką Mi dziś 
oddałaś chwałę, walcząc tak wiernie. Niech 
się utrwali i utwierdzi serce twoje w tym, że 
Ja zawsze jestem z tobą, choć Mnie w chwili 
walki nie czujesz”.                                  Dz. 1499/ 



Intencje Mszalne 06.III 2022 – 13.III 2022 
 

 

 

Niedziela, 06.03.im. Róża, Elwira, Wiktor, Jordan 

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Stanisława 

8.30 (Czachówek) + Czesławy Hulanickiej (greg. 28)                                                                              

8.30 (Czachówek) + Rozalii Kłodzińskiej                                                                          

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

Makulskich, Marianny Zwolińskiej, Marianny Klimek 

10.00 + Krystyny (im.), Heleny, Franciszki, Józefa i 

Janiny Jarosz, zm. z rodz. Głowackich, Jaroszów, 

Anuszewskich, Pająków i Dzwonkowskich 

12.00 + Janiny Kwiatkowskiej w 6 rocz. śm., Mariana 

Kwiatkowskiego w 49 rocz. śm. i zm. z rodz. 

Kwiatkowskich i Winiarków 

12.00 + Henryka Chmielewskiego w 19 r. śm., Leokadii, 

Zdzisława, Cecylii i Józefa Chmielewskich  

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

Szymczaka, Heleny, Antoniego i Romana Chajęckich                                                                                                         

13.15 + Zofii Borowik (greg. 3)           

Poniedziałek 07.03 im.Felicyta,Teresa,Tomasz, Bazyli 

17.30 + Czesławy Hulanickiej (greg. 29) 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 4)                                            

Wtorek, 08.03 .im. Beata, Gizela, Wincenty, Stefan 

17.30   + Czesławy Hulanickiej (greg. 30)                                                                                                

18.00 + Zofii Borowik (greg. 5) 

Środa, 09.03. im. Franciszka, Katarzyna, Samanta, 

Dominik 

17.30 + Zofii Borowik (greg. 6)                                                                                                

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian                                                                                        

+ Marii Solarskiej w 2 rocz. śm., Tadeusza Kisielewicza 

w 3 rocz. śm. 

- O szczęśliwą operację dla Marzeny 

Czwartek 10.03.im.Kaia,Gaia,Cypran, Marceli, 

Gustaw, 

7.30 + Zofii Borowik (greg. 7)                                                         

Piątek, 11.03 im. Balbina, Sylwia, Konstanty, 

Ludosław,  

18.00 + Zofii Borowik (greg. 8)                                                      

19.00 (Czachówek)  + Piotra                                                                        

Sobota, 12.03. im.,Bernard, Grzegorz, Innocenty 

17.00 + Józefa, Marianny i Franciszka Łuczak, dziadków 

Łuczaków i Gazdów                                                                                              

17.30 + Krystyny Sauer (im.) w 2 rocz. śm.                                       

18.00 + Zofii Borowik (greg. 9) 

Niedziela, 13..03.im. Bożena, Krystyna, Patrycja  

8.30 (Czachówek)  + Mariusza Glinki                                            

8.30 (Czachówek) + Krystyny i Kazimierza Galińskich                                                                            

10.00 + Franciszka i Haliny Kucińskich i zm. z rodz. 

Kucińskich i Borowskich 

10.00 + Bolesława Pilackiego w 22 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Pilackich i Marczaków                                                              

12.00  + Heleny, Antoniego, Romana i Zenona  

 

Tweet od Papieża 

„Młodzi powinni dialogować ze 

starszymi i starsi z młodymi. Ten most 

będzie służył przekazywaniu mądrości 

ludzkości, ponieważ starsi są jak 

korzenie drzewa, a młodzi jak kwiaty i owoce.”  . 

/Franciszek/ 
  

Chajęckich, Marianny i Stefana Królak                                                                                               

12.00 + Zofii Królak w 2 rocz. śm. 

13.15 + Eugeniusza Owczarka w 1 rocz. śm. 

13.15  + Eugeniusza Owczarka w 1 rocz. śm., Tadeusza (w 5 rocz. 

śm.) i Genowefy (w 33 rocz. śm.) Świątkiewiczów                                                                                              

18:00 + Zofii Borowik (greg. 10) 

                                                          Intencje spisano: 04.03.2022 r.                

Refleksja na Pierwszą 

Niedzielę Wielkiego Postu  
Oto współczesne kuszenie. 
Odpowiedzi Jezusa na to kuszenie 
pozostają aktualne i warto abyśmy 

uczynili je swoimi regułami postępowania: "Nie 
samym chlebem żyje człowiek"; "Nie będę 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego"; "Panu, 
Bogu swemu, będę oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będę". Kto stosuje w życiu te 
trzy zasady, będzie miał na pewno udane życie. 
Udane, bo wieczne w Niebie.                        /Deon 

ks. Mieczysław Łusiak SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezusa też kusił diabeł i to kilka razy, 
a nawet próbował chytrze obrazić. 

Jezus odrzekł: «Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego”», 

ale to nie dociera do Ducha Złego 

i nadal pokrętnie kusi  
wszystkich ludzi. 

Uważajmy, on swych zapędów nigdy nie 
ostudzi. 

                                                     Kazimierz 
 

W następnym numerze WP o Dobrej modlitwie 

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

