
                                   Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 11 (347) rok IX 

                                 13.03.2022 r.       

                                      

                                                   Druga Niedziela Wielkiego Postu 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5-12. 17-18  (Bóg zawiera przymierze z Abrahamem) 

Psalm responsoryjny: Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b)  (Pan moim 

światłem i zbawieniem moim) 

Drugie czytanie: Flp 3, 17 – 4, 1  (Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do 

swego chwalebnego ciała) 

Ewangelia : Łk 9, 28b-36  (Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania) 

DZIEŁO POMOCY - AD GENTES 

„II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, 
Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk misyjny: 
przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy oraz naszej 

odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa. 
Stosowny dekret soboru watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła d gentes divinitus 
chwalony został przez zgromadzenie biskupów w głosowaniu i ogłoszony przez Pawła VI 
18 listopada 1965. W tę niedzielę ogarniamy serdeczną modlitwą tysiące misjonarek i 
misjonarzy w dalekiej Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. 
Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od 
niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy. Módlmy się, by 
czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi i dawania świadectwa miłości.” 
/fragment z komunikatu JE bp. Jerzego Mazura Przewodniczącego Komisji  Episkopatu Polski ds. Misji w roku 2021 r.– oprac. KD/ 

PIĘĆ TAJNIKÓW DOBREJ MODLITWY 

Trwa Wielki Post. Okres wyciszenia i czasu na modlitwę, dobrą modlitwę. Poniżej 
zamieszczamy tekst, który nam w tym może pomóc. W jaki sposób dobrze się 
modlić? Co właściwie znaczy dobra modlitwa? Jak się do niej przygotować, ile ma 
trwać? Czy więcej mówić, czy słuchać? Oto 5 tajników dobrej modlitwy! 

Już uczniowie Pana zadręczali się pytaniami o dobrą 
modlitwę, na co wskazuje fragment Ewangelii wg św. 
Łukasza: „Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na 
modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich 
uczniów»”. Poniżej 5 pomocnych wskazówek dobrej 
modlitwy. 

1. Miejsce   modlitwy to pierwsza kwestia, o którą musimy zadbać. Jak nauczał nas sam 
Jezus: „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się 
do Ojca twego, który jest w ukryciu” Odpowiednie miejsce do modlitwy, z dala od zgiełku, 
zabiegania i wszechobecnej krzątaniny, to fundament dobrej rozmowy z Bogiem. Jezus, 
gdy zaprasza nas do modlitwy, pragnie, aby było to osobiste spotkanie miłości. Możemy 
modlić się w kościele, kaplicy, ale także we własnym domu czy nawet w ogrodzie. 
Znajdźmy samotne, zaciszne miejsce i zapragnijmy spotkania z samym Bogiem. To 
pragnienie to połowa sukcesu.                                                    /Ciąg dalszy na str. 2/ 

 

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 
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2. Czas   Czy każdy czas jest dobry na modlitwę? Zapewne, ale lepiej znaleźć odpowiedni moment, który 
pozwoli nam zatrzymać się z Bogiem na dłuższą chwilę. Oczywiście, nie kwestionuję łask płynących 
z aktów strzelistych czy krótkich westchnień do Boga np. podczas pracy. Skupmy się jednak na 
dłuższej modlitwie. Warto znaleźć w swoim zabieganym dniu czas tylko dla Boga. Odłóżmy wtedy na 
bok inne rzeczy, wyciszmy smartfon, zablokujmy powiadomienia z Facebooka, Instagrama i 
poświęćmy czas jedynie Stwórcy. Wiem, że o wiele łatwiej jest lajkować kolejne zdjęcia znajomych, 
ale znajdując chociaż 15 minut dziennie na intymną rozmowę z Bogiem Wszechświata, możemy 
zyskać o wiele więcej niż podziw znajomych.  

3. Atmosfera   Gdy już mamy wygospodarowane czas i miejsce naszej modlitwy, trzeba zadbać o 
panującą atmosferę. Cisza to przestrzeń, w której najgłośniej mówi Bóg. Wyłączmy wszelkie grające 
urządzenia, uklęknijmy lub usiądźmy, gdy klęczenie sprawia nam kłopot. W rozmowie z Bogiem nie 
chodzi o stękanie z bólu, ale o skupienie się na Nim – pokutować można w innej formie, np. postem. 
Pomocne może być także zapalenie świecy jako znak „światła Chrystusa”. Ten zewnętrzny akt 
pomoże nam uświadomić sobie, że w pomieszczeniu, w którym właśnie jesteśmy, jest sam Bóg, że 
za moment wejdziemy w niezwykłą i intymną relację z samym Stwórcą. Warto również ustawić sobie 
na linii wzroku krzyż lub obraz, np. Jezusa Miłosiernego. Pomoże nam to skupić się na Nim i pamiętać 
o Jego stałej obecności.  

4. Świadomość   Na początku modlitwy uzmysłówmy sobie jej prawdziwy sens. Modlitwa to nie 
recytowanie z pamięci wyuczonych fraz, powtarzanych jak mantra do ściany. Modlitwa to przestrzeń, 
w której spotykamy się z samym Bogiem. Oczywiście, że znane modlitwy, jak Koronka do Bożego 
Miłosierdzia czy Różaniec, są piękną formą kontaktu z 
Nim także przez ręce Maryi, ale nie możemy zatracić 
prawdziwego znaczenia rozmowy z Bogiem. 
Modlitwy są środkiem do celu, a nie celem samym w 
sobie. Celem samym w sobie jest spotkanie z naszym 
Zbawicielem. Ważne jest też stałe przypominanie sobie 
przed modlitwą swojej prawdziwej tożsamości. 
Skoro Bóg jest kochającym Ojcem, to ja jestem jego 
ukochanym dzieckiem, którego On nigdy nie 
odtrąci i nie odrzuci. Gdy klękamy do modlitwy ze świadomością Jego niezgłębionej obecności (nie 
jest ograniczony ani czasem, ani przestrzenią), w miejscu, w którym się modlimy, oraz tego, że 
jesteśmy dzieckiem samego Boga – stwarzamy możliwości pięknego modlitewnego spotkania, w 
którym Jego miłość będzie nas ogarniać, przemieniać i odnawiać. 

5. Słuchanie   Gdy jesteśmy już właściwie przygotowani, nie przejmujemy się pędem świata i skupiamy 
jedynie na Bogu. Rozpoczynając modlitwę, nie możemy zapomnieć o jednym – o słuchaniu Stwórcy. 
Modlitwa to rozmowa, a rozmowa to korelacja dwójki lub więcej osób. Modlitwa nie jest monologiem, 
ale dialogiem. Dajmy możliwość Duchowi Świętemu, aby do nas mówił. On naprawdę mówi, musimy 
Mu tylko na to pozwolić. Warto także do naszej modlitwy włączyć krótką lekturę słowa Bożego i 
medytację nad nim. Wybierzmy jeden fragment i czytając go, zastanówmy się, co przez te słowa 
mówi do nas Bóg. Możemy także, wykorzystując nowe technologie, uruchomić w naszym laptopie 
„Adorację on-line” i w ciszy uwielbiać Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jest mnóstwo 
sposobów na owocne spotkanie z Bogiem, każdy z nas jednak z pomocą Ducha Świętego musi 
znaleźć swój. Jezus pragnie przemieniać nasze serca, odnawiać nas, umacniać, pocieszać, podnosić 
z upadków. Zapewniał przecież, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do końca świata. On zna 
doskonale nasze wnętrze. Mówmy Mu o naszych potrzebach, troskach, prośbach, ale zostawmy Mu 
także przestrzeń do działania. Jemu naprawdę na nas zależy.                  /Oprac. K. Dusza na podst. 
art. Damiana Krawczykowskiego  /"Niedziela Młodych" nr 4 /2021 / 



Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Dziś 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.                                                                                                                                                  

2. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjne 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.                                                                           

3.  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.                                                                                     

4. W przyszłą niedzielę 20 marca o godz. 13.15 

Msza św. i spotkanie dla rodziców i dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. ze 

szkoły w Dobieszu i Cendrowic.                                                                                         

5. 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.                                                                        

6. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                                                                                                                                                           

7. 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.                                                                                                                                                                                        

8. 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.                                                                                                                          

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Jest również marcowy 

numer miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny.  

W związku z falą uchodźców z Ukrainy 

ponawiamy prośbę o 

udostępnienie, w miarę 

możliwości, lokali 

mieszkalnych dla 

uchodźców. Prosimy o 

zgłoszenie swojej gotowości pomocy w zakrystii 

lub w kancelarii parafialnej.  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 

okazane zrozumienie i otwartość serca. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Bardzo muszę czuwać nad sobą, dziś 

szczególnie, bo zaczyna mnie ogarniać 

nadmierna wrażliwość na wszystko. Rzeczy, na 

które przy zdrowiu nie zwróciłabym nawet uwagi, 

dziś mnie rażą. O mój Jezu, Tarczo i Mocy moja, 

udziel mi łaski, abym z tych okoliczności 

wychodziła zwycięsko. O mój Jezu, przemień 

mnie w siebie mocą miłości Twojej, abym była 

godnym narzędziem do głoszenia miłosierdzia 

Twego.                                                         /Dz. 783/ 

 



Intencje Mszalne 13 III 2022 – 20 III 2022 
 

 

 

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 

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) 

Poniedziałek 14.03 im. Matylda, Ewa, Leon, Michał  

17.30 + Krystyny (im.) i Stanisława Rosłonów, Heleny i 

Franciszka Jańczyków 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 11)                                                       

Wtorek, 15.03 .im.Ludwika,Luiza,Klemens,Zachariasz 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 12) 

Środa, 16.03. im. Izabela, Oktawia, Henryka, Jacek 

17.30  + Zofii Borowik (greg. 13)                                                                                            

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian                                                                                        

Czwartek 17.03.im.Regina, Gertruda, Patryk, 

Zbigniew, 

7.30 + Zofii Borowik (greg. 14)  

Piątek, 18.03 im. Marta, Celestyna, Cyryl, Edward, 

17.00 + Krystyny Ćwiek w 3 rocz. śm. 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 15) 

19.00 (Czachówek)  O bł. Boże dla Przemka w 1 rocz. ur. 

Sobota, 19.03. im. Leila, Józef, Bogdan, Bohgan. 

16.00 + Pawła i Zbigniewa Czupryńskich, Władysława i 

Heleny Czupryńskich, Jana Należytego                                                                                            

16.30  + Józefa Plichty – int. od siostry Eli z rodziną                                                                                          

17.00  + Józefa Kwiatkowskiego (im.)                                                                                              

17.30 + Zofii Borowik (greg. 16) 

18.00  + Stanisława Laszkiewicza w 12 rocz. śm. i zm. z 

rodz. Laszkiewiczów i Nawrockich 

Niedziela, 20.03.im. Klaudia, Ludmiła, Eugenia, Kira, 

Maurycy, Anatol, Klemens, Ambroży 

8.30 (Czachówek) + Jana Książka                                                   

8.30 (Czachówek) + Genowefy i Jana Szymańskich                                                                         

10.00 + Zofii Borowik (greg. 17)                                                           

10.00 + Michała Olesińskiego w 10 rocz. śm.,Genowefy i 

Franciszka Trzoch 12.00                                                                                               

12.00 + Marianny Szymańskiej w 16 rocz. śm., 

Stanisława Szymańskiego, Alicji i Józefa Szwed 

12.00 + Józefa Tywonka (im.), Bronisławy i Łukasza 

Tywonków i zm. z rodz. Dąbrowskich, Tywonków i 

Szczepaniaków                                                                                                  

 

Tweet od Papieża 

„Drodzy bracia i siostry, wy, jako pierwsi, 

wsparliście Ukrainę, otwierając swoje 

granice, swoje serca i drzwi swoich 

domów dla Ukraińców uciekających przed 

wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, 

czego potrzebują. Jestem Wam głęboko wdzięczny i z 

serca Wam błogosławię!”  . /Franciszek/ 
  

13.15 + Stanisławy Piekarniak w 7 rocz. śm., Ryszarda i Zdzisława 

Chmielewskich, Sławomira Borowskiego i zm. z rodz. Piekarniaków 

i Szóstkiewiczów 

13:15 + Pawła Pęczka w 8 rocz. śm.            Int. spisano: 11.03.2022                                                       

 

Refleksja na Drugą Niedzielę 

Wielkiego Postu 
Potrzebujemy przemienienia. Może go 
dokonać w nas tylko Bóg, ale potrzebuje 

naszego "wstąpienia na górę". Każdy czas modlitwy 
jest właśnie owym "wstępowaniem wzwyż", jest 
"pogrążaniem się w obłoku" Bożej obecności. Dlatego 
warto się modlić. Modlitwa nie jest czymś, co my 
dajemy Bogu, choć jest wysiłkiem. Ona jest 
przywilejem, tak jak przywilejem było to, że Jezus 

zabrał na górę Piotra, Jakuba i Jana. /Deon ks. 

Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Tak Bóg powiedział trzem apostołom – 
zapamiętajcie, 

«To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 

Piotr, Jan i Jakub już dawno to słyszeli, 
chociaż o Eliaszu i Mojżeszu wiedzieli, 

to Bóg dobitnie wskazał tylko Jezusa, na Syna 

i nie ma innych bogów – to prawda jedyna. 
                                                     Kazimierz 

 

W następnych WP Modlitwa JP II o pokój  

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

Wszystkim Paniom składamy 

życzenia wszelkiego dobra i wielu Łask 
Bożych z okazji Dnia Kobiet 
obchodzonego w dniu 8 marca.                                        

Duszpasterze i Redakcja 
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