
Komentarz  
Dobrej  
Nowiny
Ktokolwiek był na Górze Tabor wie, że 
marzenie Piotra się spełniło. Stoi tam dzisiaj 
bazylika, a w niej, niczym namioty, kaplice 
Mojżesza i Eliasza. Jak fantastyczny musiał 
być to moment, Pan Jezus w nieziemsko 
lśniących szatach, rozlegające się słowa 
o miłości... „Panie dobrze, że tu jesteśmy!” 
Któż z nas nie chciałby rozbić namiotu, żeby 
zatrzymać taką chwilę choć na odrobinę 
dłużej. Ale namiot jest domem człowieka 
w drodze. Z Góry Tabor trzeba będzie zejść 
i ruszyć dalej, często w kierunku Jerozolimy, 
ku innej górze – Golgocie. I tam trzeba 
będzie zaufać Panu Jezusowi, wytrwać przy 
Nim, mimo że się Go nie rozpoznaje, mimo, 
że widzi się Go radykalnie innym, niż się 
Go dotąd znało. Ale prawdziwe wyzwo-
lenie i zwycięstwo nad złem dokonuje się 
właśnie na Golgocie. I tylko na krzyżu zło 
umiera ostatecznie. Ale przecież „My gło-
simy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest 
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla 
pogan, dla tych zaś którzy są powołani, tak 
spośród Żydów jak i Greków – Chrystusem, 
mocą Bożą i mądrością Bożą”. I ta moc uka-
zuje się właśnie w przemienionym Jezusie, 
który z Mojżeszem i Eliaszem rozmawia 
o konieczności swojego cierpienia. Dzisiej-
sza Ewangelia uczy nas, żeby wyłapywać 
chwile Bożej obecności, Bożego piękna. 
Uczy zatrzymać się, aby dostrzec Jego łaskę, 
piękno w drugim człowieku, w przyrodzie, 
w danej chwili. Jak Eliasz, który rozpoznał 
przechodzącego Boga w lekkim powiewie 
wiatru. Ale kiedy przyjdzie czas i obłok się 
uniesie, trzeba umieć złożyć namiot i ruszyć 
dalej – czasem w kierunku Jerozolimy.
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Ewangelia

Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką 
osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł 
do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do 
nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 
widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu 
o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

(Mt 17,1–9)

Giovanni Bellini, Przemienienie Pańskie, 1490
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Pierwsze czytanie  
(Rdz 12,1–4a)
Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego
Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej 
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem 
z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: 
staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy 
ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, 
i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosła-
wieństwo ludy całej ziemi”.

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim 
poszedł i Lot.

Psalm responsoryjny  
(Ps 33,4–5.18–19.20 i 22)
Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren:
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Refren:
Dusza nasza oczekuje Pana, * 
jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, * 
którą pokładamy w Tobie.

Refren.

Drugie czytanie  
(2 Tm 1,8b–10)
Bóg nas powołuje i oświeca
Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza.
Najdroższy:

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 
Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał 
świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie 
do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została 
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana nato-
miast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, 
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło 
na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.
 
Śpiew przed ewangelią  
(Mt 17,7)
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Z obłoku świetlanego odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

  II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

Myśli św. Jana Pawła II 
na każdy dzień
Niedziela, 8.03.
„[Ewangelia]... w odniesieniu 
do kwestii wyzwolenia kobiet 
spod wszelkich form ucisku 
i dominacji, głosi zawsze 
aktualne orędzie płynące 
z postawy samego Chrystusa. 
On bowiem, przezwycięża-
jąc obowiązujące w kulturze 
swej epoki wzory, przyjmował 
wobec niewiast postawę otwar-
tości, szacunku, zrozumienia 
i serdeczności. W ten sposób 
czcił w kobiecie ową godność, 
którą ma ona od początku 
w planie i miłości Boga.”
List do Kobiet
Poniedziałek, 9.03.
„Miłość mi wszystko  
wyjaśniła, miłość mi wszystko 
rozwiązała – dlatego  
uwielbiam tę Miłość,  
gdziekolwiek by przebywała.”
Wybrzeża pełne ciszy
Wtorek, 10.03.
„Więc pracuj po prostu i ufaj. 
A w siebie wchodź na tyle,  
by wiedzieć o swej pysze  
(to już pokora).”
Rysopis człowieka
Środa, 11.03.
„Jezus Chrystus na Krzyżu. 
Szeroko otwarte ramiona. 

Szeroko. Nie zamykają się. 
Nie mogą się zamknąć. Muszą 
być otwarte, bo każdy człowiek 
musi w nich się zmieścić.”
3.05.1974 r.
Czwartek, 12.03.
„Miarą prawdziwego rozwoju 
nie jest to, co człowiek ma; 
a jest straszna gonitwa za 
tym, żeby mieć. Miarą  
prawdziwego rozwoju jest to, 
kim człowiek jest.”
14.05.1975r.
Piątek, 13.03.
„Tylko czyste serce może 
w pełni kochać Boga!
Tylko czyste serce może 
w pełni dokonać wielkiego 
dzieła miłości, jakim jest 
małżeństwo! 
Tylko czyste serce może 
w pełni służyć drugiemu.
18.05.1988r.
Sobota, 14.03.
„W rzeczywistości demokracji 
nie można przeceniać,  
czyniąc z niej namiastkę 
moralności lub «cudowny 
środek» na niemoralność. 
Jest ona zasadniczo  
«porządkiem» i jako taka 
środkiem do celu, a nie celem.”
Evangelium vitae [70]

Poniedziałek: Dn 9, 4-10; Łk 6, 36-38
Wtorek: Iz 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12
Środa: Jr 18, 18-30; Mt 20, 17-28
Czwartek: Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31
Piątek: Rdz 37, 3-4. 12-13. 17-28; Mt 21, 33-43. 45-46
Sobota: Mi 7, 14-15. 18-20; Łk 15, 1-3. 11-32

Czytania na każdy dzień
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Okres Wielkiego 
Postu – Rekolekcje
Wielki Post, który właśnie przed nami, jest w Roku Liturgicz-
nym czasem szczególnym. Przygotowuje nas na najważniejsze 
Wydarzenie w chrześcijaństwie. Aby nam pomóc w jego w prze-
żywaniu, Wydawnictwo Znak w 2019 roku wydało pozycję pod 
tytułem: „REKOLEKCJE. Modlitwa, post, jałmużna”. Autorem 
jej jest abp Grzegorz Ryś. 

W przypisach od redakcji znajdujemy informację, że książka 
jest zapisem trzech serii rekolekcji wygłoszonych przez Autora 
do kleryków i diakonów. W nauczaniu pojawiają się przykłady 
odwołujące się do specyficznego doświadczenia osób duchow-
nych. Przesłanie głoszone przez Rekolekcjonistę jest jednak 
uniwersalne i może się w nim odnaleźć każdy kto sięgnie po nią – 
niezależnie od miejsca zajmowanego w Kościele, bądź poza nim.

Pozycja zaczyna się kazaniem: „Czas się zapatrzyć w Boga, 
który jest Miłosierny”.

Dalsza część podzielona jest tematycznie zgodnie z podtytu-
łem na 3 części: Modlitwa, Post, Jałmużna. W każdej części znaj-
dujemy Konferencje i Kazania wygłaszane przez Arcybiskupa. 

Historia 
Wielkiego Postu
Najstarszym świętem chrześcijańskim i przez pierwsze trzy 
wieki jedynym świętem była Wielkanoc – Pascha, czyli przejście 
Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do zmartwychwstania, 
czyli nowego życia w chwale. Do obchodu tak wielkiego święta 
chrześcijanie przygotowywali się bardzo starannie. Różny był 
jednak okres tego przygotowania w różnych czasach i regionach 
chrześcijańskiego świata.

Najstarszą formą przygotowania do świętowania Paschy – 
Wielkanocy był post. Praktykowano go przez dwa dni poprze-
dzające Wielkanoc, to jest w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Post 
ten, trwający czterdzieści godzin, nazywano postem paschal-
nym, ponieważ wiązał się z przeżywaniem Paschy Chrystusa 
i godnym jej sprawowaniem. Z tego prawzoru przygotowania 
do świętowania Wielkanocy poprzez „post paschalny” zaczął 
się rozwijać okres długiego „postu paschalnego”. Okres ten 
trwał najpierw jeden tydzień, bezpośrednio poprzedzający 
Wielkanoc (tak było w Egipcie w III wieku). Sobór nicejski 
w 325 r. określił czas do czterdziestu dni postnych. Zasadniczy 
kształt, choć jeszcze nieostateczny, przygotowania do Wiel-
kanocy, jako okres czterdziestodniowy, znany był w Kościele 
Zachodnim w IV wieku. Dni postne obliczano od Wielkiego 
Czwartku wstecz – tak więc początek postu przypadał na 
szóstą niedzielę przed Wielkanocą, czyli pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu. Liczbę czterdziestu dni postu przejął Rzym 
od Kościoła Wschodu. Ponieważ niedziele były wolne od 
postu jako tygodniowej Paschy, stąd dni postnych było tylko 
34, a dodając Wielki Piątek i Wielką Sobotę – 36 dni rzeczy-
wistego postu. Na przełomie VI i VII wieku dla uzyskania 
liczby czterdziestu dni rzeczywistego postu dodano brakujące 
cztery dni, przesuwając początek Wielkiego Postu z niedzieli 
na środę, zwaną Środą Popielcową.

Liczba 40 występuje w Biblii i ma znaczenie symboliczne. 
Przywodzi na pamięć starodawne wydarzenia, takie jak 40 dni 
potopu, poprzedzającego zawarcie przymierza przez Boga 
z Noem; 40 lat wędrówki Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 
40 dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, gdzie otrzymał 
on od Boga Jahwe tablice Prawa; 40 dni uciekał do góry Horeb 

prorok Eliasz przed mściwą Jezebel, żoną Achaza, króla Izraela. 
A nade wszystko symboliczna liczba czterdzieści dni postu 
wiąże się z okresem Chrystusowego przygotowania do swojej 
Paschy przez pobyt na pustyni, naznaczony samotnością, 
modlitwą i walką z szatanem (por. Mt 4, 1-11). Walka ta zakoń-
czyła się ostatecznym zwycięstwem Chrystusa nad szatanem, 
grzechem i śmiercią oraz chwalebnym zmartwychwstaniem.

Liturgia Wielkiego Postu koncentruje się wokół trzech tema-
tów, które raz po raz przewijają się w modlitwach i czytaniach 
biblijnych tego okresu. Są nimi: chrzest, pokuta i Męka Pańska. 
Tematy te pojawiają się bardzo wcześnie. Mają też swoje uza-
sadnienie historyczne. Wielki Post był czasem bezpośredniego 
przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu w Wigilię 
Paschalną oraz czasem pojednania publicznych grzeszników 
z Kościołem przez „mozolny chrzest” pokuty (spowiedź św.), 
które miało miejsce w poranek Wielkiego Czwartku. W liturgii 
ich obecność podkreślono przez dobór odpowiednich czytań 
biblijnych i modlitw. Kiedy zaczęła powoli zanikać instytucja 
katechumenów i praktyka publicznej pokuty, wtedy zyskało 
na sile rozważanie cierpień i śmierci Chrystusa i stało się 
ono przedmiotem kazań pasyjnych głoszonych w XIII wieku. 
Szczególną rolę w podkreślaniu Męki Pańskiej przypisywać 
należy misjonarzom iroszkockim, którzy w XVII i XVIII wieku 
prowadzili misje ludowe. Okres Wielkiego Postu był wykorzy-
stywany przez nich dla przygotowania wiernych do spowiedzi 
wielkanocnej. Obrazowe ukazywanie przez kaznodziejów 
Męki Chrystusa wsparte zostało powstałymi na początku 
XVIII wieku Gorzkimi Żalami oraz Drogą Krzyżową wpro-
wadzoną do kościołów, najpierw przez Zakon Franciszkanów, 
również na początku XVIII wieku. 

Rozwój liturgii wielkopostnej sprawił, że wszystkie dni 
powszednie miały własny formularz mszalny. Formularze te są 
w mszale do dziś. Ubogacają one liturgię w aspekcie teologicz-
nym. Każdy z nich jest wspaniałą katechezą biblijną, zawierającą 
wiele wskazówek etycznych dla chrześcijanina. W przeszłości 
dla katechumenów były pomocą w przygotowaniu do przyjęcia 
chrztu. Równocześnie dla pokutników były pouczeniem, aby 
się nawracali oraz nie popadali na nowo w grzechy już odpo-
kutowane. Dziś dla wszystkich wiernych teksty te są zachętą do 
życia łaską sakramentu chrztu i do przestrzegania zobowiązań 
z niego wynikających. Są też zachętą do życia łaską i duchem 
sakramentu pokuty i pojednania. Przypominają, że należy 
unikać grzechu, który obraża Boga, i tego wszystkiego, co do 
grzechu prowadzi.

  WIELKI POST 
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Przytaczam niektóre myśli za Autorem, myśli które odnoszą 
się do poszczególnych kazań czy konferencji:

Modlitwa:
„Człowiek jest więzieniem dla siebie samego. 
Wciąż obraca się wokół swoich czuć, myśli, 
problemów, pomysłów. Modlitwa musi być 
przekroczeniem więzienia”.

„Jeśli chcesz się modlić, wyjdź poza obóz. 
Znajdź sobie takie miejsce, gdzie cię nic i nikt 
nie dopadnie”.

„Uważajmy! Pycha może skończyć się roz-
paczą. Przestaniemy się modlić, będziemy 
jedynie nienawidzić”.

Katechizm mówi, że człowiek ostatecznie 
modli się sercem. Jeśli serce jest daleko od 
Boga, puste jest wyrażenie modlitwy. Kate-
chizm również nazywa modlitwę „pamię-
cią serca”. Trwała modlitwa jest przede 
wszystkim dziękczynieniem. Nieustanne 
dziękowanie wymaga jednak odpowiedniego rodzaju wzroku – 
trzeba widzieć wokół siebie to, co dobre. Po to, żeby dziękować 
Bogu, musimy właśnie mieć zdolność widzenia tego co dobre. 
Najprostszym wyrazem tajemnicy modlitwy jest modlitwa 
kontemplacyjna.

„Do kontemplacji potrzeba jedynie miłości. Nie musisz 
nawet nic mówić”.

Post:
„Post sam w sobie nie jest święty, musisz go uświęcić. Uświęć 
post przez jałmużnę. Zaoszczędziłeś na jedzeniu, daj sąsiadowi”.

„Kiedy ktoś pości wyłącznie dla siebie samego, wcześniej, 
czy później ma już dość nabierania siebie. Post ci nic nie da, 
jeśli nie będzie postem dla Pana”.

„To, czy pościmy, czy nie pościmy, poka-
zuje nam, w jakiej mierze nasze podejście 
do całego świata jest, a w jakiej nie jest 
uporządkowane”.

„Post pozwala zidentyfikować idole. Co cię 
więzi, co w twoim życiu jest najważniejsze, co 
zajmuje miejsce Boga?”

„Jeśli pościsz nie modląc się, twój post nie 
ma wnętrza. Wnętrzem postu jest modlitwa”.

Jałmużna:
„Jałmużna to nie jest rada dla doskonałych. 
To jest powinność; jesteś to winien Bogu, 
jesteś to winien ludziom”.

„Jałmużna może być materialna, 
ale może też być jałmużną serca. Kiedy 
dajesz człowiekowi kawałek serca? Wtedy 

kiedy mu wybaczasz”.
Wszystkie wymienione fragmenty, to próba pokazania głębi 

głoszonych rekolekcji. Wartki i jasny język Arcybiskupa Rysia 
czyni wygłaszane kazania i konferencje prawdziwymi perełkami.

Książka kończy się rozważaniami Drogi Krzyżowej poprze-
dzonymi prośbą, aby Pan Jezus wylał na nas Ducha Świętego na 
cały czas tej modlitwy, aby Duch Święty nas kształtował i pozwolił 
nam przeżyć Miłość która właśnie objawiła się w szczególny 
sposób na Drodze Krzyżowej.

Książkę gorąco polecam!
Ewa Wika w służbie Maryi

Kościół parafialny w Sobocie jest 
Sanktuarium Maryjnym pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Pierwotny kościół był drew-
niany. Obecnie istniejący jest muro-
wany, jednonawowy, późnogotycki. 
Został wzniesiony przez miejscowego 
proboszcza i kanonika, a jednocze-
śnie właściciela Soboty, Jana Soboc-
kiego, w latach 1510-1517. Remont 
kościoła był przeprowadzony w roku 
1780, staraniem Ksawerego Mora-
czewskiego, kanonika kaliskiego. 
Kolejny właściciel ks. Maksymilian 
Baraniecki w 1894 r. kościół odnowił 
i upiększył. Całe wyposażenie wnę-
trza pochodzi z przełomu XIX i XX w. 

i jest utrzymane w stylu neogotyc-
kim. W czasie wojny kościół ogra-
biony przez Niemców, zamieniony 
był na magazyn. Po wojnie świątynia 
została odremontowana, odmalowana 
i wyposażona w niezbędny sprzęt 
liturgiczny. Ostatnia gruntowna reno-
wacja kościoła miała miejsce w latach 
1975–1981. 

W ołtarzu znajduje się łaskami 
słynący obraz Matki Bożej z 1594 r. 
W prezbiterium na ścianach umiesz-
czone są płyty nagrobkowe rodziny 
Sobockich pochodzące z XVI w. 
Do kruchty prowadzą zabytkowe 
drzwi żelazne z XVIII w. Wśród 
sprzętów Parafia posiada gotycką 

  Z MARYJĄ W NOWE CZASY 

Sanktuaria Maryjne

Sanktuarium Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Sobocie



monstrancję z 1450 r. Do rejestru zabytków włączona jest 
dzwonnica z murem kamiennym otaczającym kościół.

Na kościele wmurowane są tablice nagrobne i pamiątkowe: 
· Teofila Urbanowskiego (1802-1875) 

– dziedzica Soboty,
· Emilii z Laszkowskich Urbanow-

skiej (1809-1881) – dziedziczki Soboty,
· Stanisława i Jana Nowaków – pole-

głych w I wojnie światowej w 1915 i 1918,
· Józefa Frydrychowicza (ur. 1882) 

– powstańca wielkopolskiego, ofiary 
hitlerowców,

· Ku czci Jana III Sobieskiego i zwy-
cięstwa pod Wiedniem (z 1883). 

Ponadto przy kościele stoi roman-
tyczny nagrobek Ignacego Laszkow-
skiego (dziedzica Soboty i Bytkowa) 
w formie złamanej kolumny, o którą 
opiera się płacząca dziewczyna. 

Parafia Rzymskokatolicka pod 
wezwaniem NMP w Sobocie została ery-
gowana prawdopodobnie w XIII wieku. 
Pierwszego proboszcza wymienia doku-
ment z 1367 r. Atuty parafii to zatem 
bogata historia. Ale także ciekawy dzień dzisiejszy – pisany 
przez wiernych, pielgrzymów, przyjaciół, sympatyków, bliższych 
i dalszych sąsiadów. W tym miejscu czuje się zapał i pasję: tę 
duszpasterską, duchowo i społecznie zaangażowaną, wzboga-
caną troską o kulturę, połączoną z pieczołowitą gospodarnością 
i bardzo aktywną. Tak ze strony starszych, jak i młodzieży. Tych, 
których obowiązki wiążą z parafią bezpośrednio, jak i wolon-
tariuszy. Urokliwy, kubaturowo niewielki kościół w Sobocie, 
położony zgodnie z dawną sztuką na górującym nad okolicą 
wzniesieniu, obchodził w 2017 roku 500 jubileusz. Dokładnie 
650 lat minęło też w 2017 roku od daty pojawienia się wzmianki 
o Sobocie w źródłach pisanych. Trudno o bardziej zacną okazję 
do tego, by zabiegać o jej szczególne upamiętnienie.

Rok jubileuszowy proboszcz parafii sobockiej postanowił 
uczcić w szczególny sposób – chciał, aby zabytkowa świątynia 
stała się perłą w okolicy. Parafianie poparli ten projekt ofiarą pie-
niężną, własną pracą i modlitwą. Prace renowacyjne przebiegały 
bez zakłóceń, sprzyjała pogoda i przyjazna ludzka atmosfera, co 
jest dowodem, że czuwała nad wszystkim Sobocka Pani.

Ks. Krzysztof Andrzejewski – proboszcz parafii i jednocześnie 
kustosz Sanktuarium Pani Pięknej Miłości, jak zwykło się tytuło-
wać wizerunek Matki Boskiej umiejscowiony centralnie w ołtarzu 
świątyni, stając na czele Komitetu 500-lecia kościoła w Sobocie, 
scentralizował spontaniczne dotąd idee i pomysły na historyczne 

obchody. Oprócz wyjątkowych odwiedzin wizerunków: Matki 
Bożej Fatimskiej, Matki Bożej Jasnogórskiej, przyjęcia w parafii 
relikwii św. Hiacynty i św. Franciszka, misji parafialnych i rekolek-

cji, poświęcenia obelisku upamiętniają-
cego fundatorów kościoła pochowanych 
na pobliskim cmentarzu, niezwykłego 
odpustu parafialnego, odbyła się oko-
licznościowa pielgrzymka parafialna 
do Fatimy i wreszcie październikowa 
msza jubileuszowa połączona z festynem 
parafialnym. Świadectwem Jubileuszu 
była specjalnie na tę wyjątkową okazję 
przygotowywana książka: „1517 – 2017 
Dzieje kościoła w Sobocie”

Ważnym elementem ale także atu-
tem kościoła w Sobocie są organy. 
To dzieło poznańskiego organmistrza 
Józefa Gryszkiewicza. Zostały wybudo-
wane w 1894 r. jako opus 90-te w stylu 
neogotyckim. Organy były w stanie 
agonalnym, zainfekowane przez drew-
nojady. W 2009 r. w końcu zamilkły. 
Osłabienie całej drewnianej konstruk-
cji instrumentu było na tyle poważne, 

że istniało ryzyko, iż ten runie. Dzięki pozyskanym środkom 
z powiatu poznańskiego na rzecz renowacji zabytku oraz dzięki 
ofiarności parafian rozpoczęto pod nadzorem konserwatora 
zabytków remont. Zdemontowano cały instrument pozostawiając 
jedynie szafę, którą odrobaczono, wzmocniono i zakonserwo-
wano. Odświeżone zostały i przywrócone dawne polichromie, 
pozłocono poszczególne części szafy instrumentu. Zakonserwo-
wana i wzmocniona została także podłoga drewnianego chóru. 
Zrekonstruowano część piszczałek cynowych znajdujących 
się w prospekcie, które to podczas I Wojny Światowej zostały 
zarekwirowane na potrzeby działań wojennych, a następnie 
zastąpione – ze szkodą dla instrumentu – piszczałkami wyko-
nanymi z cynku. Obecny instrument prezentuje się znakomicie.

Parafianie kochają swoją Panią Sobocką. Na jej cześć śpie-
wają Hymn:

Najmiłosierniejsza Pani Soboty, Tobie moje cierpienia, Tobie 
moje kłopoty. Tobie oddaję radości codzienne i moje serce 
w ufności niezmienne.

Kościół parafialny w Sobocie jest miejscem szczególnym 
w północnej części powiatu poznańskiego, ponieważ jest to 
bardzo ważne sanktuarium w tym rejonie, w którym czci się 
Najświętszą Maryję Pannę. Odpust odbywa się w pierwszą lub 
drugą niedzielę września.

Ewa Wika w służbie Maryi
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Czciciele Miłosierdzia Bożego – Koronka odmówiona w dniu 03.03.2020r.

Nasze „Koronkowe” intencje
W minioną niedzielę 1 marca w całej Polsce odbywały się po 
raz dziesiąty obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Walczyli oni z okupantem hitlerowskim. Nie mogli się 
też pogodzić z komunistyczną władzą walczącą z Kościołem 
i ludźmi wierzącymi.



Termin: 27-29. 03. 2020 r. 
Miejsce: 
Centrum Edukacyjno-Formacyjne Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
Gniezno, ul. Seminaryjna 2 (obok budynku Seminarium) 
Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Bohdanowicz

Przewidywany program:
27.03. 2020 r. (piątek)

Godz. 17.00 Przyjazd do domu rekolekcyjnego  
                            i zakwaterowanie   

Godz. 18.00 Kolacja  
Godz. 19.00 Nabożeństwo pokutne. Adoracja  

                           Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
Godz. 21.00 Eucharystia; Apel Jasnogórski;  

                           kompleta (modlitwa przed spoczynkiem) 
Godz. 22.00 Rozmowy niedokończone 

28.03. 2020 r. (sobota) 
Godz. 7.30 Jutrznia i konferencja I 
Godz. 8.15 Śniadanie 

Godz. 9.00 Konferencja II 
Godz. 10.00 Przerwa kawowa 
Godz. 10.30 Różaniec 
Godz. 11.00 Eucharystia 
Godz. 12.00 Obiad i czas wolny 
Godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i konferencja III 
Godz. 15.15 Podwieczorek i panel dyskusyjny 
              („Duchowe potrzeby pacjenta”) 
Godz. 17.00 Nieszpory i konferencja IV 
Godz. 18.00 Kolacja 
Godz. 19.00 Droga krzyżowa (kaplica/ogród) 
Godz. 21.00 Apel Jasnogórski
Godz. 21.15 Rozmowy niedokończone… 

29.03. 2020 r. (niedziela) 
Godz. 7.30 Jutrznia 
Godz. 8.00 Śniadanie 
Godz. 9.00 Konferencja V 
Godz. 10.30 Msza św. w kaplicy 
Godz. 12.00 Obiad i zakończenie rekolekcji 

Wielkopostne Rekolekcje  
dla Pracowników służby zdrowia 

Termin: 9-11 marca 2020 r.
Miejsce: Kościół Przemienienia Pańskiego
               Poznań – Rynek Bernardyński
Rekolekcje poprowadzi: ks. prof. Piotr Ostański

Program:
Poniedziałek – 9 marca, godz. 19.00 
Nieszpory z konferencją

Wtorek – 10 marca, godz. 19.00
Droga Krzyżowa z konferencją

Środa – 11 marca, godz. 19.00
Msza św. z konferencją

Ks. prof. Piotr Ostański, biblista, wykładowca na Wydziale Teolo-
gicznym UAM Poznań

6   REKOLEKCJE DLA OPIEKI MEDYCZNEJ 

Rekolekcje wielkopostne dla Środowiska medycznego poznania 

„Przygotować się do sakramentu 
pojednania”

„Żołnierze Wykleci” byli to ludzie, dla których „Bóg, Honor 
i Ojczyzna” były najważniejsze.

Jezu Miłosierny prosimy Cię o życie wieczne dla nich i dla 
członków ich rodzin którzy stracili życie.

Modlimy się o pokój na świecie, pokój w naszych rodzinach 
i naszych sercach.

Modlimy się za cały Kościół, za hierarchów Kościoła, za 
wszystkich chrześcijan a szczególnie za tych którzy są prze-
śladowani za wiarę.

Modlimy się za naszą Ojczyznę, modlimy się za rzą-
dzących naszym państwem i za Polaków, abyśmy stanowili  
jedność.

Modlimy się za naszą Parafię, za posługujących kapłanów, 
siostry zakonne i osoby świeckie, za wszystkich Parafian.

Modlimy się w intencji naszego miasta i wszystkich spra-
wujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwe-
stionowania prawa Bożego.

Modlimy się za niepełnosprawnych i za chorych, za kona-
jących i za zmarłych, za tych, którzy potrzebują i oczekują 
naszej modlitwy.

Modlimy się za „Żołnierzy Wyklętych” i za ich rodziny 
o życie wieczne dla nich.

Dziękujemy Ci Jezu za otrzymane łaski i prosimy wysłuchaj 
naszych osobistych próśb.
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Wielki Post  
– czas wielkich 
odkryć cz. 2 
Pierwszy tydzień Wielkiego Postu za nami. Czas wielkich 
odkryć trwa. Mam nadzieję, że wciąż jesteście gotowi poświęcić 
odrobinę czasu oraz wytężyć szare komórki, by przez naj-
bliższe pięć tygodni kontynuować odkrywanie w sobie cnót 
dobrego człowieka, aby nie tylko godnie przygotować się do 
Świąt Wielkiej Nocy, ale by odkryte w nas bogactwo mogło 
się pomnażać, ukazując swą potęgę i moc.

W tym tygodniu odkryjemy, czym jest pokora i czy my 
sami umiemy być pokorni?

Pokora to jedna z najtrudniejszych do opanowania cnót, 
a jednocześnie niezbędna do rozwoju człowieka i osiągnięcia 
stanu pełnego człowieczeństwa.

Można powiedzieć w skrócie, że pokora to skromność, 
brak zarozumiałości, świadomość własnej niedoskonałości 
z jednej strony. Z drugiej, umiejętność przyjmowania tego co 
nam przynosi los i brak buntu wobec przeciwności.

Wspaniale zdefiniował pokorę św. Jan Paweł II, mówiąc 
że jest to cnota moralna przypominająca o przyziemności 
człowieka, chroniąca przed pokusą wywyższania się, szukania 
nienależnych honorów, przeceniania własnych zdolności.

Przeciwieństwem pokory jest pycha.
A zatem… pokora to tarcza, która chroni nas przed cio-

sami i pokusami złego. Gdy skromnie i uczciwie wykonujesz 
swoją pracę w domu i szkole; gdy nie poddajesz się pokusie 
triumfowania oraz wywyższania się; gdy wymagasz od siebie, 
ale nie na pokaz; gdy jesteś krytyczny w stosunku do ludzkiego 
charakteru, w tym swojego, bo jesteś świadomy swoich ludzkich 
słabości; gdy przebaczasz i okazujesz miłosierdzie bliźnim; gdy 

potrafisz poskromić swój język i nie przechwalać się tym co 
posiadasz lub gdzie byłeś, szczególnie wśród osób, które nie 
mogą sobie pozwolić na to samo; gdy nie czujesz się lepszy od 
innych, bo masz lepsze oceny albo ubrania, albo telefon, albo 
jesteś silniejszy; gdy dajesz innym prawo do błędów i pomyłek, 
wiedząc że nikt nie jest doskonały i nie wolno wyśmiewać się  
z koleżanek i kolegów w klasie, na podwórku, w szkole… 
posiadasz dar pokory i umiejętność przezwyciężania pychy 
i zarozumiałości.

Jeśli na jedno z powyższych stwierdzeń odpowiedziałeś 
przecząco lub nie jesteś pewien – przemyśl to i staraj się zawsze 
dążyć do pielęgnowania w sobie postawy pokory, aby ludzie 
lubili przebywać i czuli się dobrze w Twoim towarzystwie. 
Może Ci w tym pomóc poniższy wierszyk:

Pokora
Pokora jest jak PEREŁ sznur,

skromny lecz piękny tworzy wzór.
Bez krzyku, pychy, zbędnych gestów,

człowieka klasę tworzą wespół.
Pokora słucha, nauki znosi,

najpierw rozważy, potem poprosi.
I każda dusza pokorą piękna

Niczym perłami szata zaklęta.

Zadanie domowe na ten tydzień:
1. Codziennie, podczas modlitwy, proszę Boga o dar bycia 

pokornym na co dzień.
2. Nauczę się na pamięć wierszyka o pokorze i postępuję 

zgodnie z jego treścią.
3. Zapiszę pięć sytuacji, w których pokora poskromiła we mnie 

pychę.

UWAGA KONKURS!!!
Zbierz sześć klejnotów poprzez sumienne odrobienie zadania 
domowego w każdym z tygodni Wielkiego Postu. Zadanie 
będzie sprawdzane w kolejną niedzielę na mszy świętej dla 
dzieci.

MIEJSCE NOCLEGOWE: 
Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie) Paprotnia, ul. M. Kolbego 5.

W PROGRAMIE: 
Zwiedzimy Niepokalanów: muzeum św. Maksymiliana, Bazyliki 
Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, Muzeum Straży Pożarnej 
i Muzeum Papieskie, będziemy w Żelazowej Woli; w skansenie 
w miejscowości Granica i Puszczy Kampinoskiej oraz we wspa-
niałym kościele obronnym w Brochowie, poznamy sekrety Zamku 
Królewskiego w Warszawie; zwiedzimy przepiękną starówkę oraz 
Katedrę św. Jana gdzie pomodlimy się przy grobie przyszłego 
błogosławionego – ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego; poznamy 
historię bł. Władysława z Gielniowa i związanego z nim kościoła 

św. Anny; będziemy w Wilanowie; poznamy historię ks. Jerzego 
Popiełuszki i pomodlimy się przy jego grobie; zobaczymy, co 
nowego w Centrum Nauki Kopernik. Każdy dzień rozpoczynamy 
i kończymy modlitwą oraz uczestniczymy we Mszy św. W programie 
także konkursy i zajęcia sportowe. 

TERMIN: 27.06 – 3.07.2020
WYJAZD AUTOKAREM Z PARKINGU PRZY PARAFII
CHRYSTUSA DOBREGO PASTERZA

KOSZT: 800 PLN za 7 dni
Informacje i zapisy u s. Barbary w niedzielę po Mszy św.  
o godz. 11.00.
Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 200 zł.

Zapraszamy dzieci na wakacyjną pielgrzymkę
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8.03. – Dłużyna 
9.03. – Bukowiec Górny 
10.03. – Włoszakowice 
11.03. – Brenno 
12.03. – Kaszczor 
13.03. – Mochy
14.03. – Solec Nowy – Wroniawy 
15.03. – Kębłowo

Wirusy atakują. 
Jak się bronić? 
(cdn.)
Czosnek pospolity (Allium sativum)
Roślina ta ma właściwości zarówno bakteriobójcze jak i anty-
wirusowe. Siarkowe związki zawarte w czosnku są w stanie 
pokonać wirusa grypy. Można go używać zarówno dodając do 
potraw, lub w postaci tabletek czy kapsułek. Zapobiegawczo 
zalecane jest spożywanie dużych ilości czosnku czy to jako 
dodatek do sałatek, sosów, czy mikstur przygotowywanych 
z miodem i cytryną. Podobne, choć nieco słabsze właściwości 
przeciwwirusowe ma cebula.

Gorzknik kanadyjski (Hydrastis canadensis)
Podobnie do jeżówki, gorzknik pobudza układ odpornościowy, 
a zawdzięcza to zawartej w nim berberynie. Często stosuje się 
oba zioła razem – gorzknik razem z jeżówką. Połączenie to 
wzmacnia ich działanie zarówno profilaktyczne jak i terapeu-
tyczne. Stosowany w postaci herbatek.

Jałowiec (Juniperus)
Zawiera silną antywirusową substancję, blokującą namnażanie 
różnych wirusów łącznie z wirusem grypy i opryszczki. Przy 
pierwszych objawach przeziębienia można popijać leczniczą 
herbatkę z jałowca.

Melisa lekarska (Mellisa officinalis)
Zioło to szczególnie polecane jako środek przeciwwirusowy 
przy opryszczce, ale popijana regularnie jako herbatka może nas 
uchronić przed zachorowaniem. Ma dodatkową zaletę że jest 
smaczna a poza tym melisa wykazuje działanie uspokajające.

Obraz Jasnogórski

Kalendarium 
Nawiedzenia 
08– 15.03.2020 r.

Ogłoszenia
duszpasterskie
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8.03.2020 r. 

Dzisiaj – Dzień modlitwy, Postu i solidarności z misjonarzami – 
można złożyć ofiarę do skarbon na misje.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o godz. 17.00. Gorzkie Żale o godz. 17.15 – natomiast 
o godz. 18.00 KRÓTKA BEZ KAZANIA WIECZORNA MSZA ŚW.

Drogi Krzyżowe w piątek:

– dla dzieci o 17.00. Zapraszamy z rodzicami.

– dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św. W najbliższy 
piątek rozważania Drogi Krzyżowej poprowadzą Siostry zakonne: 
Elżbietanki, Serafitki, Pasterki, Pallotynki i Uczennice Krzyża. 
Modlić się będziemy o nowe powołania do zakonów żeńskich.

Kandydatom do sakramentu bierzmowania przypominamy o spo-
tkaniach formacyjnych odbywających się w tym tygodniu według 
ustalonych grup i godzin.

Zbiórka wszystkich ministrantów a także kandydatów w najbliższą 
niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.

Przy wejściu do kościoła można zabierać koperty na Daninę 
Diecezjalną. Będziemy ją składać do skarbon. Danina wynosi 
1 zł 70 gr. od osoby. Można złożyć więcej, aby zadośćuczynić 
za tych, którzy tego nie uczynią.

Na zapleczu kościoła do nabycia są paschaliki w cenie 7 zł., jako 
nasza pomoc dla ubogich; są one znakiem Chrystusa zmartwych-
wstałego nawiedzającego nasze domy.

GŁOS PARAFII
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