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                                                 Piąta Niedziela Wielkiego Postu 
                                                                        Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Iz 43, 16-21  (Obietnica nowego wyzwolenia) 

Psalm responsoryjny: Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)  (Pan Bóg 

uczynił wielkie rzeczy dla nas) 

Drugie czytanie: Flp 3, 8-14  (Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę do 

powstania z martwych) 

Ewangelia: J 8, 1-11  (Od tej chwili już nie grzesz) 

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE / cz. II/ 

Aby się nawrócić, trzeba zmienić drogę na tą właściwą! 

W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy I część rozważań zainspirowanych 
przypowiednią o synu marnotrawnym. Dziś cz. II  

W Katechizmie Kościoła katolickiego numer 1423 czytamy „Nazywa się go sakramentem 
nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do 
nawrócenia - drogę powrotu do Ojca – od którego człowiek oddalił się przez grzech.” Po 
dobrej spowiedzi Pan Bóg wskaże skruszonemu penitentowi dobry kierunek, a aby słowo 
Boga było jasne, przed podejściem do konfesjonału, pomódl się w intencji swojego 
spowiednika, który jest ustami Boga.   

Drugi syn jest cały czas na jednej drodze. Jego droga wydaje się prosta, ta właściwa. Jest 
blisko ojca, wykonuje jego polecenia, jest pracowity i pokorny. Czy jest szlachetny, czy 
jego działania były tylko przejawem uczciwości i miłości do ojca? „Egoizm czyni go 
zazdrosnym, zatwardza jego serce, zaślepia i zamyka na innych oraz na Boga. 
Łagodność i miłosierdzie ojca drażnią go i gniewają; szczęście odnalezionego brata ma 
dla niego posmak goryczy. Także pod tym względem musi się on przemienić, aby doszło 
do pojednania.” JP II 

Jaką drogą kroczy ojciec?  

Stale trwa na jednej drodze, pozwala się odnaleźć, ale też sam działa. „A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec.” Radość ojca nie będzie pełna, dopóki wszyscy, których 
kocha, nie odnajdą dobrej drogi, nie zawrócą i nie zasiądą z nim do stołu. Ojciec nie więzi 
swoją miłością synów, pozwala im na wolność i na ich działania, nie ogranicza ich,” 
podzielił więc majątek między nich”. „Bóg „bogaty w miłosierdzie”, jak ojciec z 
przypowieści, nie zamyka serca dla żadnego ze swych synów, ojciec czeka na każdego – 
widząc pierwszego syna:” wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 
szyję i ucałował go”, a do drugiego: „wyszedł i tłumaczył mu.” 

Cytaty z Adhortacja Apostolska Reconciliatio et Paenitentia. O pokucie w dzisiejszym 
posłannictwie Kościoła. JP II, 2.04.1982.  / Oprac. Anna Bulder/. 
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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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE / c.d./  - NAPOMNIENIE DO POKUTY 

W nawiązaniu do niedzielnej Ewangelii sprzed tygodnia zastanówmy się głębiej nad jej 
istotą, czyli nad grzesznością człowieka. Pomogą nam w tym rozmyślania z 1931 r  

ks. bp dr Ottokára Prohászka 

„W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. A odpowiedziawszy Jezus, 
rzekł im: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. (Łk 13, 1-9) 

 Moja grzeszność. 

1. Wielka to łaska, gdy kto odczuwa swą grzeszność. Taki patrzy sercem. – 
Rzućmy okiem na całe swe życie. Czy nie wypada nam przejąć się uczuciami 
św. Pawła, który poczytywał się za największego grzesznika, lub uczuciami 
św. Magdaleny, św. Małgorzaty z Kortony i tych wszystkich, których głęboka 

skrucha odpowiadała ciężarowi popełnionych grzechów. I ja również zgrzeszyłem przeciw Bogu (niewiarą, 
brakiem czci i ufności, szemraniem, przeklinaniem…), przeciw sobie (nieumiarkowaniem, brakiem 
panowania nad sobą, zmysłowością, nieczystością, lenistwem, tchórzostwem, samolubstwem…), przeciw 
bliźniemu (obmową, szkalowaniem, wyjawianiem powierzonych sekretów, zazdrością, nienawiścią, 
niesprawiedliwością, udawaniem, gwałtownością…). Jakie wyrzuty czyni mi dekalog i pięcioro przykazań 
kościelnych? Ile to grzechów, popełnionych myślą i uczuciem, ile uchybień w przyjmowaniu sakramentów 
św.! Ilu duszom dałem zgorszenie! Doprawdy, potop grzechu, morze błota! „Nie będzie trwał duch mój w 
człowieku, gdyż jest ciałem”(Rodz. 6,3). 

2. Odczuwajmy gorycz grzechu przejmijmy się wstrętem do niego. Grzech wyzuwa nas z charakteru istoty 
rozumnej i wyciska na nas piętno zwierzęcości. Niewiara gasi światło duszy, brak nadziei wtrąca ją w 
wieczną, zimną noc, zamiast ewangelii bodźcami życia stają się ciało, ślepe popędy, namiętności. – 
Dziczeje człowiek w swym życiu uczuciowym wbrew lakierkom, pachnidłom i frakowi. Kultura jest tylko 
blichtrem, jeśli się nie opiera na moralności. – Bez Boga człowiek-sługa staje się buntownikiem przeciw 
Bogu, ale też jednocześnie niewolnikiem innej potęgi, której kajdany odtąd dźwiga. – Grzech jest trucizną, 
która zamienia krew w ropę, wykrzywia oblicze, przytępia zmysły. A krew to łaska, oblicze to podobieństwo 
boże, zmysły to cnoty. – W dużej mierze grzech już tutaj na ziemi czyni z ludzi potwory. Ciało pada ofiarą 
zgnilizny, dusza staje się podobna do cuchnącego bagna. Wieniec spadł z jej głowy, zaprzepaściła swe 
zasługi. I płacze też anioł stróż, zakrywszy sobie dłonią oblicze. Smutek ogarnia serce Jezusa, łaski 
zbawienia poszły na marne. 

3. Jakim bezprawiem jest grzech wobec Boga, jaką krzywdzącą wyrządzam zniewagę! Staje w 
najostrzejszym przeciwieństwie do jego suwerenności, przeczy jego panowaniu, władzy, prawom i 
świętości. Sprzeciwia się boskiej jego istności, jest w gruncie zaprzeczeniem Boga. – Dusza, która nosi w 
sobie obraz Boga, zaciera znamię swego szlachectwa, spada do poziomu bydła, wala się w błocie i 
potwornieje. Nie istnieje już dla niej nieskończona doskonałość i świętość i ideał absolutny, który dyktuje 
prawa i hojnie wspiera łaską swe stworzenia, by mogły należną oddawać mu cześć i winny okazywać 
miłość. Bóg pragnie wychować dusze królewskie, a one siedzą na gnojowisku i gardzą nim. Jaki będzie 
tego koniec? „I obnażą cię z szat twoich i pobiorą naczynie ozdoby twojej i zostawią cię nagą i zelżywości 
pełną.” Rozmyślania o Ewangelji”; bp O. Prohászka; Wyd. Ks. Jezuitów, Kraków 1931 /Z oprac. Rafała wybrał K. Dusza/ 

Maryjo, Pani Fatimska, pomóż zachować pokój na Ukrainie, w Europie i na świecie! 
Pomóż nam działać tak, by Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało, jak to 

obiecywałaś w jednym ze swoich objawień ! 

http://oczamiduszy.pl/author/rafal/


Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 

10.00 Gorzkie Żale i Nabożeństwo Eucharystyczna a 

po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa 

na kwiecień: O dobre i rodzinne przeżycie Świąt 

Wielkanocnych. Taca inwestycyjna będzie 

przeznaczona na pokrycie kosztów renowacji obrazu 

M.B. Różańcowej.                                                                                                                                                                                 

2. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie formacyjne 

dla kandydatów do bierzmowania, rok I – grupa p. 

Agnieszki Salamon w czwartek 7 kwietnia o godz. 

18.00.                                                                                                                                                     

3.  W piątek 8 kwietnia o godz. 18.45 odprawimy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. 

Prosimy o pomoc w jej organizacji a szczególnie o 

rozstawienie krzyży poszczególnych stacji a OSP w 

Cendrowicach o zabezpieczenie trasy przejścia. 

Zapraszamy. Kolejne Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawimy w niedzielę palmową po Mszy św. o godz. 

10.00. Za udział w nim można raz w tygodniu uzyskać 

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.                                                                                               

4.  Ze względu na Drogę Krzyżową w piątek 8 

kwietnia nie będzie spotkania dla młodzieży 

przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania z 

ks. Piotrem, rok II. Młodzież zapraszamy do udziału w 

Drodze Krzyżowej.                                                                                                                                                 

5. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. 

Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. 

Uroczysta procesja z palmami odbędzie się przed Mszą 

Św. dla dzieci o godz. 13.15. Dzieci i wiernych 

prosimy by na początku Eucharystii zgromadzić się 

przy wejściu do Kościoła, ponieważ tam rozpoczniemy 

Mszę Św. i procesję na pamiątkę uroczystego wjazdu 

Pana Jezusa do Jerozolimy.                                                                                                                 

6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 13.15 

spotkanie dla wszystkich dzieci przygotowujących się 

do I Komunii św. Dzieci z Czaplinka i Czachówka 

otrzymują Książeczki do nabożeństwa. Po Mszy św. o 

godz. 18.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej 

się do Sakramentu Bierzmowania z roku I i II.                                    

7. Dziś po Mszach św. nasi Ministranci rozprowadzają 

ozdoby świąteczne. Dochód ze sprzedaży przeznaczają 

na fundusz służby liturgicznej.  Gorąco zachęcamy do 

ich wsparcia.                                                                                                                                   

8. 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!                                                                                                                                                                             

9. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.  Dziękujemy 

mieszkańcom Sierzchowa I, Staniszewic, Czarnego Lasu za 

torami, Buczynowa i Aleksandrowa, Bud Sulkowskich, 

Staniszewic za złożone w tym tygodniu ofiary.                                                                                                                                                                                                                                               

10. 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.                                                                                                                                             

11. W sobotę 23 kwietnia planowany jest wspólny 

wyjazd młodzieży przygotowujacych się do 

Sakramentu Bieżmowania do teatru Roma na spektakl 

ewangelizacyjny „Miłość i miłosierdzie“. Prosimy 

młodzież o zapisywanie się u swoich animatorów.                                                                                                                                        

12. 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.                                                                                           

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Jest również kwietniowy numer 

miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY 
Ofiarowałam się z Jezusem, który jest w Najświętszym 

Sakramencie, Ojcu Przedwiecznemu. - Wtem usłyszałam w 

duszy te słowa:. Modlitwy, posty, umartwienia, 

prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z 

modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, 

cierpieniem Moim, a wtenczas będą miały 

moc przed Ojcem Moim.   Dz. 531/ 



Intencje Mszalne 03 IV 2022 – 10 IV 2022 
 

 

 

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

8.30 (Czachówek)  + Ryszarda Oneksiaka 

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                 
 

Poniedziałek 04.04 im. Izydor, Wacław,  Benedykt 

18.00 W int. Bogu wiadomej                                                               
 

Środa, 06.04. im. Izolda, Celestyn, Ireneusz, Wilhelm 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian  
 

Piątek, 08.04 im. Cezary, Dionizy, August 

18.00 Int. wolna 

18.45 Droga Krzyżowa ulicami parafii                                                                                             
 

Sobota, 09.04. im. Maia, Dymitr, Marceli, Dobrosław 

18.00 O bł. Boże dla Tytusa z okazji 18 urodzin  
 

Niedziela, 10..04.im. Michał, Makary, Antoni, Marek 

8.30 (Czachówek)  + Tadeusza Szymańskiego                                       

8.30 (Czachówek)   + Krystyny                                                      

10.00 + Stefana Kowalczyka, Antoniny i Józefa 

Kłoszewskich 

12.00 + Jadwigi Augustyniak w 6 rocz. śm., Waclawa 

Augustyniaka i Łukasza Gatnera 

13.15 + Piotra Pęczka w 3 rocz. śm.                                                   

18:00 Int. wolna 

                                            Intencje spisano: 01.04.2022 r. 

 

Z okazji Imienin 

Panu Ryszardowi 

Rosłonowi 

zdrowia i 

wszelkiego dobra, 

wytrwałości, spokoju i pogody ducha.                                                                              

Przede wszystkim zaś radości z posługi 

dla dobra naszej wspólnoty                                  

parafialnej życzą:                                                       

Ks. Proboszcz, ks. Piotr, ks. Cezary,         

Parafianie, organizacje kościelne i red. 

„Wieści Parafialnych”.  Szczęść Boże!  

 

Tweet od Papieża 

„Bez ustanku módlmy się wspólnie 

do Królowej Pokoju, której 

poświęciliśmy ludzkość, a zwłaszcza 

Rosję i Ukrainę. Dziękuję wszystkim 

za liczny i intensywny udział w tym wydarzeniu”. 

/Franciszek/  
  

                

 

Refleksja na Piątą Niedzielę 

Wielkiego Postu 
Najbardziej wyzwalające jest w tej 
scenie spojrzenie Jezusa. Dzięki 

niemu faryzeusze odkrywają prawdę o sobie. 
Wnikają w siebie. Gdy Jezus mówi: „Kto z 
was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 
na nią kamień”, odchodzą jeden po drugim, 
począwszy od najstarszych; najbardziej 
winnych a może najbardziej skruszonych 
łaską.                 /Deon ks. Stanisław Biel SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jak łatwo nieraz potępić kogoś w 
pośpiechu, 

gdy u siebie nie widzi się grzechu, 
ukamienować, upodlić i zadać cierpienie. 

A Jezus powiedział: «Kto z was jest 
bez grzechu, 

niech pierwszy rzuci w nią 
kamieniem». 

A ty, czy będziesz potępiony, 
co czynić chcesz? 

«Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd 
już nie grzesz». 

                                                     Kazimierz 
 

Za tydzień - Wywiad z Ks. Rekolekcjonistą  

Do użytku wewnętrznego 
 

Redakcja: Kazimierz Dusza 

  

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

https://twitter.com/hashtag/M%C3%B3dlmysi%C4%99Wsp%C3%B3lnie?src=hashtag_click
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

