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                                                Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 
 
                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie:  Joz 5, 9a. 10-12  9  (Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w 

Ziemi Obiecanej) 

Psalm responsoryjny: Ps: 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a)   (Wszyscy zobaczcie, jak 

nasz Pan jest dobry) 

Drugie czytanie: 2 Kor 5, 17-21  (Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie) 

Ewangelia: Łk 15, 1-3.11-32   (Przypowieść o synu marnotrawnym) 

ŚW. KATARZYNA SZWEDZKA  

W dniu 24 marca w czwartek Kościół Katolicki 

obchodził wspomnienie św. Katarzyny 

Szwedzkiej zakonnicy, która wraz ze swoją matką 

Brygidą Szwedzką były założycielkami Zakonu 

Najświętszego Zbawiciela czyli brygidek. 

Poznajmy bliżej Jej życie i drogę św. Katarzyny 

na ołtarze.    

Urodzona w 1330 roku w rodzinie książęcej jako czwarte dziecko z 

ośmiorga dzieci przyszłej świętej Brygidy Szwedzkiej. Jej ojcem był 

szwedzki księże Ulf Gudmarsson. Katarzyna otrzymała dobre 

wykształcenie i religijne wychowanie. Wychowały ją cysterki. Chociaż 

sama zapragnęła życia zakonnego, Jej ojciec postanowił inaczej. Kiedy 

stała się zdolna do zamążpójścia, co w tamtej epoce oznaczał wiek ok. 13 

lat, wydał ją za młodego szlachcica niemieckiego pochodzenia, Egarda 

Lyderssona von Kyren. Pod wpływem ówczesnych związanych z 

dziewictwem ideałów duchowych przekonała, swojego męża, aby 

zachował jej dziewictwo. Młodzi razem złożyli dozgonne śluby czystości. 

Kilka lat później zmarł mąż Katarzyny. Przyszła święta pojechała wtedy 

za matką do Rzymu. Kobiety w Rzymie prowadziły życie zbliżone do 

klasztornego, pozostając w ubóstwie i spędzając czas na wspólnej 

modlitwie oraz dziełach miłosierdzia. Matka i córka przez 25 lat pobytu w 

Rzymie założyły i później prowadziły nową rodzinę zakonną - brygidki, 

czyli Zakon Najświętszego Zbawiciela. Katarzyna żarliwie zabiegała o 

zatwierdzenie zakonu brygidek. Doczekała się tego, gdy papież Urban VI 

wydał w tej sprawie dekret w 1378 roku. Po śmierci Brygidy, Katarzyna 

przywiozła do Szwecji szczątki swojej matki i powróciła do Rzymu, aby 

doprowadzić do końca zatwierdzenie reguły brygidek oraz pomagać w 

procesie kanonizacyjnym swojej matki.                    /                                                                                                      

/Ciąg dalszy na str. 2/ 
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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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Podobnie jak jej matka, Katarzyna miała doznawać objawień. Przez ostatnie lata życia w 

Szwecji, bardzo ciężko chorowała. Po powrocie do klasztoru Katarzyna zachorowała i umarła 

w marcu 1381 roku. W chwili jej zgonu ukazała się wspaniała gwiazda nad klasztorem, 

oświecała złocistymi promieniami trumnę Katarzyny podczas Mszy świętej żałobnej, i znikła 

dopiero wtedy, gdy trumnę spuszczono do grobu. Papież Innocenty VIII w roku 1484 

zatwierdził kult Katarzyny w Szwecji. W związku z dominacją protestantyzmu w Szwecji, 

relikwie św. Katarzyny bezpowrotnie zaginęły. W ikonografii najczęściej przedstawia się ją 

jako pątniczkę w habicie brygidek z lilią w dłoni i jeleniem przy boku. Zgodnie bowiem z 

legendą, pewnego razu, gdy Katarzyna odbywała pielgrzymkę, miał napaść na nią w leśnej 

gęstwinie mężczyzna – rzekomo rycerskiego stanu – który chciał ją porwać i siłą zmusić do 

małżeństwa. Wówczas to na jego drodze pojawił się jeleń, który uniemożliwił mu te zamiary.  

Inna legenda o św. Katarzynie głosi, że gorliwe modlitwy świętej sprawiły, że w XIV wieku 

nie doszło do wylania wzbierających wód Tybru, dzięki czemu Rzym został ocalony. Dlatego 

św. Katarzynę wzywa się przy zagrożeniach powodzią. Jej wstawiennictwo chronić ma przed 

poronieniami i przedwczesnymi porodami. Jest patronką Szwecji, 

także ludzi dotkniętych niepowodzeniami oraz ochrony przed 

aborcją. Obecnie (od roku 1895) dom św. Brygidy i św. Katarzyny 

w Rzymie jest w posiadaniu zakonu karmelitanek. Podobnie jak 

matka, uznawana jest przez Kościół katolicki za świętą.                          
/Wybrała i opracowała  Anna Bulder.  

MODLITWA DO ŚW. KATARZYNY 

Boże, który Kościół Twój święty przesławnymi zasługami św. 

Katarzyny, Dziewicy, przyozdobiłeś i licznymi jej cudami 

pocieszasz, daj nam sługom Twoim, abyśmy i przykładami jej 

pobudzeni,  życie nasze poprawili i opieką jej nad nami od 

wszelkich przeciwności zasłonieni byli. Przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. Amen.
  

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE / cz.I/ 

Aby się nawrócić, trzeba zmienić drogę na tę właściwą! 

W ostatnich artykułach przyglądamy się różnym drogom jakimi szli święci, błogosławieni oraz zwykli ludzie 
szukając Boga. Nie zawsze te drogi były proste, nie zawsze od razu rozpoznane, ale w końcu doprowadziły 
ich do celu. Dlatego też o tych ludziach piszemy, aby stawiać ich za przykład oraz aby byli dla nas pomocą 
w poszukiwaniu naszych dróg do nieba. 

W dzisiejszej Ewangelii mamy przypowieść, o losach i drogach dwóch synów oraz drogę ich ojca.  

Droga pierwszego syna, to odchodzenie od ojca (właściwie ucieczka, przed kochającym ojcem). Chciał 
być „wolny”, niezależny, robić to na co ma sam ochotę. I tak przez dłuższy czas mogło mu się wydawać, 
że jest – samodzielny, bez odpowiedzialności. Czy ta droga doprowadziła go do dobrego celu?  Syn 
postanawia zawrócić z tej drogi i zmienić ją na inną. „Zabiorę się i pójdę do mego ojca”  

„Człowiek nie wchodzi na drogę prawdziwej i szczerej pokuty tak długo (…); jak długo nie powie nie tylko: 
„istnieje grzech”, ale „ja zgrzeszyłem”; nie przyzna, że grzech wprowadził w jego sumienie podział, który 
następnie przenika cały jego byt, oddziela go od Boga i braci.” JP II Aby się nawrócić, trzeba zmienić drogę 
na tą właściwą! Tą drogę najlepiej zacząć przy kratkach konfesjonału.    C.d.n.. /Oprac Anna Bulder/   
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wczoraj rozpoczęliśmy rekolekcje 

wielkopostne. Potrwają one do środy 30 marca. 

Prowadzi je ks. Mariusz Boguszewski z sekcji 

polskiej Stowarzyszenia Kościół w Potrzebie. 

Nauki rekolekcyjne głoszone są 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. Prosimy o 

takie zarezerwowanie czasu aby możliwy był  jak 

najliczniejszy w nich udział.                                                                                                                                                                                        

2. Dziś 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.                            

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. Dziś po Mszach św. nasi Ministranci 

rozprowadzają ozdoby świąteczne. Dochód ze 

sprzedaży przeznaczają na fundusz służby 

liturgicznej.  Gorąco zachęcamy do ich wsparcia.                                                                                                                                   

5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

Miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 

a o godz. 18.00 Msza św. z nabożeństwem. W 

Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z 

Drogą Krzyżową. Od godz. 9.30 pójdziemy z 

Komunią św. do chorych. Prosimy o ponowne 

zgłoszenie  chorych do kancelarii.  W tym 

wyjątkowym czasie odwiedzimy tylko tych, którzy 

ponowią zaproszenie. W I Sobotę miesiąca o godz. 

7.10 odprawiamy Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o 

Niep. Sercu Maryi.                                                                     

6. 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!                                                                                                                                                                             

7. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o 

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  

Dziękujemy mieszkańcom Nowych Grobic, 

Grobic, Krępy, Woli Dobieskiej, Cendrowic, 

Czaplina i Karoliny za już złożone ofiary.                                                                                                                                                                                                                                                         

8. W tym roku Parafialny Zespół Caritas 

rozprowadza świece na stół wielkanocny w 

ramach ogólnopolskiej Akcji Caritas Polska. Do 

nabycia są świece w cenie 15,- i 20,- zł. 

Zachęcamy do wsparcia tego szlachetnego dzieła.                                                                                                                                             

9. 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.                                                                                           

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.                                                                             

 

     Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

Za tydzień Rozważania Wielkopostne  

cz. II 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 

 

- Jezus: Czemuż się lękasz, dziecię Moje, Boga 

miłosierdzia? Świętość Moja nie przeszkadza Mi, 

abym ci był miłosierny. Patrz, duszo, dla ciebie 

założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym 

tronem jest tabernakulum, i z tego tronu 

miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego. 

Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą, 

masz przystęp do Mnie w każdej chwili, o każdej 

dnia porze chcę z tobą mówić i pragnę ci udzielać 

łask.                                                          Dz. 1485/ 



                Intencje Mszalne 27 III 2022 – 03 IV 2022 
 

 

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

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Carlosa                                        

8.30 (Czachówek)  O zdrowie dla Małgosi                                               

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 + Anny Ingert, Marianny i Jana Uriasz, Marianny, 

Zdzisława i Andrzeja Krawczyk, Bogdana Chodkiewicza 

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

Poniedziałek 28.03 im. Aniela, Joanna, Renata 

10.00 + Anieli i Franciszka Orłowskich, Stanisławy i 

Stanisława Nadolnych, Józefa Milewskiego i zm. z rodz. 

Orłowskich, Nadolnych i Gozdalików 

16.30 Int. wolna                                                                              

18.00 + Zofii Borowik (greg. 25)                                                   

19.30 (Czachówek)  Int. wolna                                                                    

Wtorek, 29.03 .im. Wiktoryn, Eustachy, Zenon, Józef 

10.00 Int. wolna 

16.30 Int. wolna 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 26)                                                       

19.30 (Czachówek) Int. wolna                                       

Środa, 30.03. im. Aniela, Amelia, Leonard, Dobromir 

10.00 Int. wolna 

16.30 + Zofii Borowik (greg. 27) 

18.00 Nowenna do MBNP 

-za parafian 

+ Jana Kucharskiego w I rocz. śm. 

- w int. Dusz Czyśćcowych 

+ Sabiny Besińskiej, Julianny Śliwińskiej                                                   

19.30 (Czachówek) Int. wolna                                        

Czwartek 31.03.im. Nela, Kornelia, Balbina, Beniamin, 

Kamil 

7.30  + Zofii Borowik (greg. 28) 

Piątek, 01.04 im. Grażyna, Teodora, Irena, Makary 

18.00 + Zofii Borowik (greg. 29) 

19.00 (Czachówek)  + Marianny Wiśniewskiej  

Sobota, 02.04. im. Irmina, Teodozja, Franciszek, 

Władysław, Urban, Leopold 

7.30 + Zofii Borowik (greg. 30)                                                                                                 

17.00 + Danuty Janiny Biczyk w 30 dni po śmierci 

17.30 + Bogdana Rosłona w 1 rocz. śm., Zofii, 

Antoniego, Jacka i Adama Rosłonów, Heleny i Feliksa 

Dąbrowskich                                                                                             

18.00  + Aliny Kopyt w 13 rocz. śm., Jana i Wiesława 

Kopyt 

Niedziela, 03..04.im. Ryszard, Jakub, Pankracy,               

8.30 (Czachówek)  + Ryszarda Oneksiaka 

 

Tweet od Papieża 

„Z bólem w sercu dołączam swój głos 

do głosu zwykłych ludzi, którzy 

błagają o zakończenie wojny. Niech w 

imię Boga zostanie wysłuchany krzyk 

cierpiących… W imię Boże proszę was – 

powstrzymajcie tę masakrę!.”  . /Franciszek/ 
  

8.30 (Czachówek) + z rodz. Jackowskich                                                                     

10.00 + Zofii Wlazeł w 1 rocz. śm., Zbigniewa Wlazeł (im.)                                                                                                      

10.00 + Stanisławy Karbowiak w 8 r. śm., Ryszarda, Zbigniewa, 

Jacentego i Wojciecha Ziembickich                                                                  

12.00 + Krystyny, Marcjanny i Wacława Lewandowskich 

12.00 + Andrzeja Woźniaka – int. od rodz. Soliwodów                                                                                                 

13.15 + Ryszarda Szyper (im.) 

13.15 + Wojciecha Rączki                 

                                                           Intencje spisano: 25.03.2022 r.         

 

Refleksja na Czwartą 

Niedzielę Wielkiego Postu 

Błądzenie jest takie ludzkie. Jako 
ludzie dochodzimy bowiem do każdej prawdy 
często potykając się o kamienie rzucone własną 
ręką. Zasada jest prosta. Cokolwiek 
nabałaganiliśmy, to trzeba wziąć odpowiedzialność 
za własne zachowanie, czyny i próbować to 
naprawić. Mimo, że może nie uda się ta poprawa 
od razu, ale najważniejsza jest postawa serca. 
Tylko systematyczna praca nad sobą może 
doprowadzić nas do doskonałości. Jezus uczy 
wielu z nas swoją postawą wyrozumiałości i 
cierpliwości. Nie nawraca nas na siłę, tylko daje 
czas nie tylko do namysłu.”.     /Deon  - ks. Mariusz Han SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś mamy postawy dwóch synów i ojca. 

Młodszego, hulakę zatraconego do końca 
I starszego który służył ojcu wiernie 

lecz nie chciał witać brata, choć zgłodzonego  
wyglądającego mizernie. 

I postawę ojca, który gdy usłyszał  
„… zgrzeszyłem przeciw Niebu  

i względem ciebie” 

z miłości przygarnął marnotrawnego  
syna do siebie. 

 

                                              Kazimierz 
 

  

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

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

