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                                                 Trzecia Niedziela Wielkiego Postu 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15  (Powołanie Mojżesza) 

Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a)  (Pan jest 

łaskawy, pełen miłosierdzia) 

Drugie czytanie: 1 Kor 10, 1-6. 10-12  (Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią 

rzeczy przyszłych) 

Ewangelia : Łk 13, 1-9  (Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie) 

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II O POKÓJ 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, 
Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. 
Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego 
Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył 
w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej 
ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z 
której nie ma odwrotu, niech 
już nie będzie więcej 
wojny –  kłębowiska walki 
i przemocy. Spraw, niech 
ustanie wojna (…), która 
zagraża Twoim 
stworzeniom na niebie, na 
ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i 
naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za 
losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez 
Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w 
dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż 
gwałtowne działania wojenne. Amen. 

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami, 
Święty Benedykcie, módl się za nami, 
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami, 
Święta Brygido, módl się za nami, 
Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami, 
Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami. 

                                                         /wybrał KD -  Niedziela 2022 - Karol Porwich/ 
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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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mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


„KYRIE ELEISON”. 
 
Kiedy odmawiamy litanię, znajdujemy w niej wezwanie „Kyrie eleison”. Skąd 
się wzięło to wezwanie w naszej liturgii i co ono oznacza? 

 
To piękne wezwanie – aklamacja jest jedynym w naszej łacińskiej liturgii, 

wyrażeniem w języku greckim. Oznacza ono: „Panie, zmiłuj się” i jest to jedna z 
najstarszych modlitw błagalnych, którą Kościół kieruje do Boga. Wezwanie Kyrie 
eleison ma swoje biblijne pochodzenie, pojawia się w psalmach oraz w innych 
miejscach Starego Testamentu. Znajdujemy je także na kartach Nowego 
Testamentu, np. „Zmiłuj się nade mą, Panie, Synu Dawida!”. „Panie, zmiłuj się nad 
nami, Synu Dawida”. Wypowiadane na początku Mszy św., przy akcie pokuty jest 
wołaniem o to, aby Bóg zmiłował się nad nami, ludźmi grzesznymi, ale wyraża 
również pragnienie korzystania z bogactwa i obfitości łask płynących od Boga.  

 
Kyrie eleison znajdujemy w liturgii Kościoła na pewno już w IV wieku po 

Chrystusie. Świadectwem są dzienniki Egerii, pątniczki odbywającej pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej w drugiej połowie IV wieku. Czyniła ona zapiski ze swej podróży, 
które stanowią cenne źródło wiedzy dotyczącej ówczesnego życia liturgicznego. 
Opisała szczegółowo przebieg liturgii w Jerozolimie. W jej trakcie kapłan i wierni 
wielokrotnie wypowiadali i śpiewali formułę Kyrie eleison. 

 
Do rozpowszechnienia tego wezwania modlitewnego przysłużyła się Filokalia 

czyli antologia tekstów poświęconych ascezie i modlitwie, która powstała w XVIII 
wieku. Dzieło to zawiera wypowiedzi Ojców Kościoła, Ojców Pustyni i pisarzy 
chrześcijańskich na temat „modlitwy Jezusowej” lub „modlitwy serca”. Na tę 
modlitwę składają się słowa: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade 
mną”. Człowiek w ten sposób zwraca się do Boga o zmiłowanie, przebłaganie i 
pojednanie.  

Bardzo ważną rolę, także dla chrześcijaństwa zachodniego, odegrała książka 
pt. „Opowieści pielgrzyma”. W poszukiwaniu nieustannej modlitwy. Jest to zapis 
przeżyć pielgrzyma, który wędruje po Rosji w XIX wieku. Najnowsze badania nad 
dziełem wskazują, że ich autorem jest Arsenij Trojepolski, prawosławny mnich, 
ówczesny pisarz duchowy. 

 
Kiedy przeżywamy jakąś trudną sytuację lub nie radzimy sobie z jakimś 

problemem, warto sięgnąć do wezwania modlitwy: „Panie Jezu Chryste, Synu 
Boży, zmiłuj się nade mną”.         /Niedziela Ogólnopolska 12/21 ks. M. Frukacz - oprac. K.D./ 

Apel papieża Franciszka 

„Nigdy więcej wojny!  Pomyślcie przede wszystkim o dzieciach, którym odbiera się 

nadzieję na godne życie, o dzieciach zabitych, osieroconych, o dzieciach, które bawią się 

niewypałami. W imię Boga, opamiętajcie się!” Watykan, 12.03.20002222 r. 

 



                 Ogłoszenia duszpasterskie

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

formacyjne dla dzieci I – Komunijnych i ich rodziców 

ze szkoły w Dobieszu i Cendrowic.                                   

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 piątek, 25 marca 2022 r. w uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego o godz. 17.00, Ojciec Święty 

Franciszek, poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu 

Sercu Maryi. Papież zaprasza, aby tego dnia wierni 

gromadzili się w kościołach, włączając się w modlitwę 

o pokój w Ukrainie i na całym świecie.                                                                                                    

4. 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 spotkanie dla 

dzieci klas IV w ramach przygotowania do Rocznicy I 

Komunii Św.                                                                                  

5. 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. Wszystkim 

ofiarodawcom w imieniu Caritas i podopiecznych 

składamy serdeczne Bóg zapłać!                                                                                                                                                                             

6. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  Dziękujemy 

mieszkańcom Ludwikowa i Nowych Grobic za już 

złożone ofiary.                                                                                                                                                                                                                                                         

7. W sobotę 26 marca o godz. 18.00 rozpoczynamy 

rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 30 

marca. Nauki rekolekcyjne głoszone będą na 

wszystkich Mszach św. niedzielnych, również dla 

młodzieży o godz. 18.00 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. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom 

ubiegłotygodniowej zbiórki oraz wszystkim  

darczyńcom produktów żywnościowych i chemii 

gospodarczej przeznaczonych na pomoc humanitarną. 

W piątek wyruszyły one już na Ukrainę.                                                                                                                        

10. 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.  

Dziękujemy za okazane zrozumienie i 

otwartość serca. 

     Do użytku wewnętrznego 

           Redakcja: Kazimierz Dusza 

W następnych WP Św. Katarzyna 

Szwedzka cz.I 
 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
 

Powiedział mi Pan: Utrata każdej 

duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym 

smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, 

kiedy się modlisz za grzeszników. 

Najmilsza Mi jest modlitwa - to 

modlitwa za nawrócenie dusz 

grzesznych; wiedz, córko Moja, że ta 

modlitwa zawsze jest wysłuchana.                   
/Dz. 1397/



             Intencje Mszalne 20 III 2022 – 27 III 2022 
 

Do użytku wewnętrznego 
 

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 + 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    

 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.                         

Poniedziałek 21.03 im. Bernadeta, Ryszard, Romuald,  

17.00 + Jerzego Jabłońskiego w 1 r. śm 

17.30 + Józefa i Wandy Marczak, Stanisława Pilackiego 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 18)                                                                          

Wtorek, 22.03 .im. Katarzyna, Bogusława, Bogusław, 

Paweł, Arnold.  

17.00 + Heleny Golik w 30 dni po śmierci 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 19)                                                                                                    

Środa, 23.03. im. Pelagia, Rebeka, Feliks, Zbysław,   

17.00  + Stanisława Osiaka w 30 dni po śmierci                                                                                              

17.30 + Zofii Borowik (greg. 20)                                                                                             

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

- Za Parafian    

+ Elżbiety Drygaś 

+ Marianny Kunka w 4 mies. po śm. 

- dziękczynno-błagalna o bł. Boże i potrzebne łaski dla 

Magdy i jej rodziny                                                                              

Czwartek 24.03.im. Gabriel, Marek  

7.30 + Zofii Borowik (greg. 21) 

 Piątek, 25.03 im. Łucja, Małgorzata, Ireneusz 

17.00 + Grzegorza Gorzkowskiego w 30 dni po śmierci                                                                                              

18.00 + Zofii Borowik (greg. 22) 

19.30 (Czachówek)  int. wolna 

Sobota, 26.03. im. Tekla,Olga,Teodor, Emanuel, 

Larysa 

16.30 + Krzysztofa Szokalskiego i zm. z rodz. Balickich 

17.00 + Zofii Borowik (greg. 23)                                                                                         

17.30 + Kazimierza Kłodzińskiego, Henryka Jelenia w 19 

rocz. śm., Ireny, Stanisława, Haliny, Stanisławy i Jana 

Jeleń                                                                                           

18.00  + Józefa i Marianny Maciak, Stanisławy 

Kaczmarskiej, Zofii Pierścińskiej 

Niedziela, 27..03.im. Lidia, Ernest, Robert,  

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Carlosa                                        

8.30 (Czachówek)  O zdrowie dla Małgosi                                                                           

 

 

Tweet od Papieża 

„Drodzy bracia i siostry, pogrążeni w 

smutku tej wojny, pomódlmy się 

razem, prosząc Pana o przebaczenie, 

i prosząc o pokój. Módlmy się 

wspólnie.”  . /Franciszek/ 
  

10.00 + Andrzeja Tywonka 10.00 O bł. Boże dla Janka 

Sobolewskiego w 1 rocz. ur.                                                                                                    

10.00 + Gabrieli i Jana Wójcików, Zofii Miszkowskiej                                                                                              

12.00 + Zofii Borowik (greg. 24)                                                                                              

12.00 + Eryki i Jerzego Majewskich                                                                                                 

12.00 + Anny Molak w 2 rocz. śm., Eugeniusza Molaka, Stanisławy i 

Józefa Molak 

13.15 + Elżbiety Sobczyk w 2 rocz. śm.                                                                                

13.15 Int. wolna  

18:00 + Henryka Połosaka w 1 rocz. śm., Alicji Połosak 

                                                          Intencje spisano: 18.03.2022 r.          

 

Refleksja na Trzecią Niedzielę 

Wielkiego Postu 
Są tacy ludzie, którzy oczekują, że Pan 
Bóg będzie "płacił" jakimś nieszczęściem 

za grzech i opieką za dobre życie. Tymczasem Miłość 
nie zna czegoś takiego jak "zapłata", czy 
"wyrównywanie rachunków". Bóg nie czyha na nasze 
błędy. On po prostu troszczy się o nas. I to tym 
bardziej, im jesteśmy słabsi. Nawet jeśli ta słabość 
wyraża się grzechem. A może wtedy tym bardziej. 
Prawdziwa Miłość, zanim źle pomyśli o kimś, zapyta 
się "dlaczego ten człowiek jest słaby?" Prawdą jest 
bowiem, że człowiek prawie zawsze czyni zło ze 
słabości, a nie ze "złości". Prawdopodobieństwo, że 
ktoś czyni zło, bo chce być zły jest bardzo małe,. 
Pozwalajmy więc Panu, by "nawoził" i "uprawiał" 
nasze dusze. Póki jeszcze jest na to czas.  /Deon ks. 

Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś treść Ewangelii niejednego przygniecie 
« jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 

zginiecie.». 

A mówi to Jezus, byśmy oprzytomnieli 

i swoje grzechy z sumienia zdjęli, 
bo ciążą one na duszy jak młyńskie koło, 

a tyle okazji - konfesjonały wokoło. 
 

                                                     Kazimierz 
 

  

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