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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 10,34a.37-43 (Świadectwo Piotra o Zmartwychwstaniu)
Psalm responsoryjny: Ps 118,1-2.16-17.22-23
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4 (Dążcie tam, gdzie jest Chrystus)
Ewangelia: J 20,1-9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego)

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi(…)
Orędzie Wielkanocne

Drodzy Parafianie i Goście
Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzę
w imieniu Swoim i Duszpasterzy
posługujących w naszej parafii by
Jezus Chrystus napełnił Was mocą
Zmartwychwstania,
a
radość
zwycięstwa życia nad śmiercią
dodawała sił i motywacji na cały rok. By
On, który w tę Noc uczynił nas
wolnymi, pomnażał w Was wiarę
prowadzącą do nieba, zapalił światło
nadziei kierujące nas po ścieżkach
codzienności, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by
odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym
świecie.
Z błogosławieństwem kapłańskim
ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński
Proboszcz parafii Św. Stanisława BM w Sobikowie
Dziekan Czerski

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. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Pusty Grób Jezusa
1. Przy okazji przeżywania różnych ważnych rocznic
stajemy nad grobami rodzinnymi, miejscami
pochówku
bohaterów
wiary:
świętych
i
męczenników; nad grobami bohaterów walki o
niepodległość narodu; uczonych i twórców kultury.
Głębokie rekolekcje można przeżyć, nawiedzając
cmentarze na warszawskich Powązkach, w Laskach
czy Palmirach. Nagrobne kamienie, krzyże,
wypisane sentencje wymownym milczeniem
napominają i napełniają duszę przechodnia głęboką
treścią.
2. Jest na świecie jeden grób, pusty grób Jezusa z
Nazaretu, położony na jerozolimskiej Golgocie,
który przez wieki spełnia przepowiednię Chrystusa:
„Jeżeli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19,
40). Pusty grób Jezusa jest pierwszym ogniwem
głoszenia orędzia paschalnego, fundamentalnej
prawdy chrześcijaństwa
o
zmartwychwstaniu
Chrystusa. Po śmierci
na
krzyżu,
udokumentowanej
przez
rzymskiego
setnika
przebiciem
boku,
Jezus
został
pochowany w Wielki
Piątek
nieopodal
miejsca kaźni i śmierci w grobowcu Józefa z
Arymatei. W Wielką Niedzielę o świcie trzy
niewiasty nawiedziły grób i nie znalazły w nim ciała
Jezusa, a „dwaj mężczyźni w lśniących szatach”
(Łk 24, 4) oznajmili, że „nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał” (Łk 24, 6). Powiadomieni o tym
apostołowie Piotr i Jan przybiegli i ujrzeli pusty
grób z leżącymi w nim pogrzebowymi płótnami i
chustą. Na ten widok apostoł Jan „ujrzał i uwierzył”
(J 20, 8) w zmartwychwstanie Pana. Pusty grób sam
w sobie nie jest bezpośrednim dowodem na
zmartwychwstanie Jezusa; nieobecność ciała
można by wyjaśnić inaczej (por. KKK 640), na
przykład: przełożeniem w inne miejsce, jak sądziła
przez chwilę Maria Magdalena (J 20, 13) lub
celową kradzieżą ciała przez uczniów Jezusa, jak to
z kolei rozgłaszali zakłopotani członkowie
Sanhedrynu (Mt 28, 11-15). Na przestrzeni wieków
powstało jeszcze wiele innych hipotez, usiłujących
pozbawić fakt pustego grobu mocy dowodowej na
zmartwychwstanie Jezusa, jak hipoteza letargu lub
zapadnięcia się ciała w szczelinę pękniętej skały
podczas trzęsienia ziemi. Tej ostatniej hipotezie
przeczy obecność płócien w grobie, które
przylegały szczelnie do ciała pogrzebanego Jezusa,
a urzędowe stwierdzenie śmierci przez straż
rzymską, czuwającą przy skazańcu aż do przebicia
boku włócznią, wyklucza możliwość pozostawania
Jezusa
w
stanie
letargu.
3. Pusty grób Jezusa stał się bulwersującą zagadką

dla Apostołów, niewiast, szczególnie zaś dla tych,
którzy dołożyli wszelkich starań, by uśmiercić
Nazarejczyka i w ten sposób wyciszyć i wygasić
jego mesjańskie orędzie, ogłaszające nadejście
zbawienia. Pusty grób Jezusa jest faktem
historycznym, ale wyjaśnienie tego faktu i jego
interpretacja
może
być
wieloraka.
Nie
wskazywałaby ona jednoznacznie na cud
Zmartwychwstania, gdyby zabrakło określanych
mianem chrystofanii spotkań Zmartwychwstałego z
wybranymi ludźmi. Ich świadectwa w powiązaniu z
faktem pustego grobu stały się argumentem za
historycznością faktu zmartwychwstania Jezusa
(por. KKK 643). „Dla ludzi dobrej woli odkrycie
[pustego grobu] stało się pierwszym krokiem ku
uznaniu »faktu« Zmartwychwstania jako prawdy,
której nie można odrzucić” (Jan Paweł II,
Katecheza o pustym grobie z 1 lutego 1989
r.). Przeżywając corocznie Święte Triduum
Paschalne, a nawet każdą Mszę
św., która jest uobecnieniem
śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa,
powinniśmy
ustawicznie ożywiać naszą
wiarę w zmartwychwstanie Pana
i być zawsze gotowi do obrony
wobec każdego, kto domaga się
od nas uzasadnienia tej nadziei,
która w nas jest (por. 1 P 3, 15).
4. Zapamiętajmy: „Pusty grób i leżące płótna
oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki mocy Bożej
uniknęło
więzów śmierci i
zniszczenia;
przygotowują one uczniów na spotkanie
Zmartwychwstałego” (KKK 657). Ów grób jest
„niemym świadkiem centralnego wydarzenia
ludzkiej historii: zmartwychwstania naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysiące lat ten
pusty grób świadczył o zwycięstwie Życia nad
śmiercią” (Jan Paweł II, Homilia w Bazylice Grobu
Pańskiego
z
26
marca
2000
r.).
/ks. Ireneusz Wrzesiński/

Święto Miłosierdzia Bożego
12.04. 2015 r. zapraszamy
o godz. 15:00 do Kościoła
w Sobikowie na
Nabożeństwo
ku czci Miłosierdzia Bożego.
Skorzystajmy z tego
szczególnego czasu łaski
Pana Boga
/Duszpasterze/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego.
Rozpoczynamy
Okres
Wielkanocny trwający do Niedzieli
Zesłania Ducha Świętego. Dziś I niedziela
miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.00
adoracja Najśw. Sakramentu a po Mszy św.
o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i
wymiana tajemnic różańcowych. Taca
inwestycyjna przeznaczona jest na spłatę
zadłużenia związanego z remontem
ogrodzenia cmentarnego.
2. Zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę funduszy
na kwiaty do Grobu Pańskiego. Jeszcze dziś
dziękujemy za złożone w tym tygodniu ofiary na
ten cel mieszkańcom Czarnego Lasu,
Sierzchowa, Wincentowa, Dębówki, Krzaków
Czaplinkowskich, Obrębu, Julianowa i
Czaplinka.
3. Dziś i w Poniedziałek Wielkanocny nie
będzie Mszy św. dla dzieci o godz. 13.15. Jutro
taca przeznaczona będzie na KUL.
4. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie i
prowadzenie Triduum Paschalnego. Dziękuję
Parafialnemu Zespołowi Caritas, Zespołowi
„Genesis”,
Parafialnemu
Zespołowi
Światowych Dni Młodzieży, liturgicznej służbie
ołtarza, strażakom z Czaplina, Czaplinka i
Cendrowic oraz naszym zakrystianom pp.
Ryszardowi Rosłonowi i Arturowi Książkowi i
organiście p. Tomaszowi.

5. Dziękujemy również Milenie Zielińskiej.
Małgorzacie Krawczyk, Edycie Hańczuk,
Marcinowi Lankiewiczowi, Edwardowi i
Stanisławowi Gnatowskim, którzy pod
kierunkiem p. Danuty Chmielewskiej
przygotowali Ciemnicę i Grób Pański w
Sobikowie. Dziękuję także p. Jadwidze
Otulak i Halinie Tchorzewskiej za
przygotowanie do świąt kaplicy w
Czachówku i upranie alb, obrusów i komeż.
6. W przyszłą niedzielę z okazji Święta
Miłosierdzia Bożego odprawimy dodatkową
Mszę św. o godz. 15.00. Rozpoczniemy ją
Koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.

Dla młodzieży przygotowującej się do
Bierzmowania obecność obowiązkowa.
7. Zapraszamy młodzież w sobotę 11 kwietnia o
godz. 12.00 do Teatru Roma w Warszawie na
Misterium Muzyczne Teatru A o Janie Pawle II.
Zapisy chętnych u ks. Mariusza.
8. W czerwcu b.r. udzielony będzie naszej
młodzieży
Sakrament
Bierzmowania.
Zapraszamy osoby dorosłe, które jeszcze go nie
przyjęły a chciałyby do niego przystąpić o
kontakt z ks. Mariuszem.
9. W dniach 30 kwietnia do 3 maja planujemy
pielgrzymkę autokarową do Sanktuariów w
Wilnie na Litwie. Po drodze odwiedzimy
Sanktuaria w Sokółce i Gietrzwałdzie. Koszt
pielgrzymki 950,- zł. Zapisy oraz zaliczkę w
wysokości 400,- zł. przyjmujemy w zakrystii lub
kancelarii.
przyjęły a chciałyby do niego przystąpić o
kontakt z ks. Mariuszem.

10.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Dorian Grzegorz Molak, kawaler z
Cendrowic w par. tutejszej i Magdalena
Maria Użarowska, panna z Broku.
Zapowiedź druga.
- Łukasz Rżysko, kawaler z par. Parysów
i Agnieszka Piekarniak, panna z Nowych
Grobic w par. tutejszej. Zapowiedź druga.
- Hubert Grzesiński, kawaler z par. w Hucie
Mińskiej i Beata Kabulska, panna
z Czaplinka w par. tutejszej. Zapowiedź
druga.
- Arkadiusz Duch, kawaler z par.
Misjonarzy Oblatów Maryi w Katowicach i
Diana Urszula Krawczyk, panna z
Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź
pierwsza.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie wiernych.
11 . Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest
miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 05 IV – 12 IV
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 05.04
6.00 Rezurekcja
Za parafian
8.30 (Czachówek)
10.00 +Andrzeja i Jerzego Michalskich, dziadków
Michalskich i Dolińskich
10.00 + Józefa i Anieli Matyja, Ireny Czubaszek,
Hanny Sarnackiej i zm. z rodz. Matyjów i Radomskich
12.00 + Stanisławy Karbowiak w 1 rocz. śmierci
12.00 + Ryszarda Piekarniaka (im.)
CHRZEST:
Michał Zięcina
Poniedziałek 06.04
8.30 (Czachówek)
10.00 + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich
10.00 + Lucyny i Henryka Pawlickich
12.00 + Heleny Chajęckiej w 2 rocz. śm., Zenona
Chajęckiego w 3 rocz. śm., Andrzeja Szymczaka
12.00 + Witolda Wrotka w 2 rocz. śm.
Wtorek 07.04.
14.00 Pogrzeb: + Eryka Majewska
Środa 08.04.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Urszuli i Czesława i ich córek
Za parafian
Czwartek 09.04.
7.30 + Stanisławy Gaca w 1 rocz. śm.
Sobota 11.04.
18.00 + Ryszarda, Heleny i Stanisława Piasków
Niedziela 12.04
8.30 (Czachówek)
10.00 + Stefana Kowalczyka w 3 rocz. śm., Antoniny i
Józefa Kłoszewskich
10.00 + Jerzego Kur w 4 rocz. śm., Jana, Marka Kur,
Tadeusza Gawędy
12.00 + Anny, Antoniego Piekarniaków, Marianny,
Zygmunta, Witolda Piekarniaków, Dziadków Bratosów
i Piekarniaków
12.00 O Boże błog. dla Krystyny i Zdzisława
Borowskich
CHRZEST: Antoni Jóźwiak, Maja Harsche
13.15 O Boże błog. dla Rodziny Adamiaków
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
i Msza Św. dla Kandydatów do Bierzmowania
Intencje spisano 21.03.15

Refleksja na
Niedzielę
Zmartwychwstania
Pańskiego
„Baranek Wielkanocny”
Tyle się mówi na Wielkanoc o baranku.
Zdawałoby się, że słaby, bezbronny,
nawet z rogami niegroźny wobec stada
wilków. Cichy i pokorny – a przecież
z łopocącą zwycięską chorągwią.
Przypomina Pana Jezusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego. Baranku
wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy z
paskudnego kąta, z tego co po ludzku się
nie udało prawda, że trzeba stać się
bezradnym by nielogicznie się stało.
Baranku wielkanocny coś wybiegł
czysty z popiołu prawda, że trzeba
dostać pałą by wierzyć znowu.
/ks. Jan Twardowski/



Weekly tweet - wpis tygodnia
Ilu po rekolekcjach Wierzących przybyło?
Ilu „praktykujących ateistów” ubyło?
Chociaż nie dane Ci widzieć leżącej chusty,
głaza odsuniętego, grobu, który został pusty,
to bądź jak uczeń, który „ujrzał i uwierzył”
byś z wiarą wokół siebie, Ewangelię szerzył.
„Szukacie Jezusa z Nazaretu
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu”
Niech zabrzmi - Alleluja! On żyje! On żyje!
Dziękujmy Panu! Tylko ON, nas z grzechów
obmyje.
Więc wychwalajmy Boga za życie wieczne,
naszą niebiańską radość i szczęście odwieczne.
Kazimierz
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