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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43 (Świadectwo Piotra o Zmartwychwstałym)
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24)
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4 (Dążcie tam, gdzie jest Chrystus)
Ewangelia: J 20, 1-9 (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego)

Kochani Parafianie, Drodzy Goście!!!
Po świętej i bogatej w znaki liturgii Wielkich Dni, przeżywamy
radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Święto Wielkiej Nocy
to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka. – „Gdzież jest , o śmierci, twój oścień”(1 Kor
15,55) – woła apostoł Paweł porażony na drodze do Damaszku
światłością Zmartwychwstałego Chrystusa. Echo tego okrzyku
rozbrzmiewa przez stulecia jako orędzie życia dla całej ludzkości.
Także my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, winniśmy sobie
uświadomić to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, ogłoszone
niewiastom jerozolimskim i apostołom. którzy z drżeniem przybyli
do grobu. Doświadczenie tamtych naocznych świadków,
przekazywane przez Kościół, dotarło aż do nas. W radosne święta
paschalne niech donioślej rozbrzmiewa orędzie uczniów Chrystusa,
orędzie wspólne, które przekracza wszelkie podziały, bo tak gorące
jest pragnienie pełnej jedności. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu swoim
oraz moich najbliższych współpracowników: kapłanów oraz pracowników świeckich życzę
wszystkim Parafianom i miłym Gościom, aby te wyjątkowe święta stały się umocnieniem
naszej wiary - najważniejszej mocy w godnym przeżywaniu dalszego życia w drodze do
świętości. Zapewniam o duchowej łączności z wszystkimi w czasie śniadania wielkanocnego,
które
przeżywamy
w
gronie
najbliższych,
składając
sobie
życzenia.
/ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński, Proboszcz, Dziekan Czerski/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Parafialny Zespół Caritas pragnie złożyć wszystkim parafianom
i gościom najserdeczniejsze życzeniZdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego,wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja. /Elżbieta Talarek – Prezes PZC w Sobikowie/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu
Parafialnej Rady Duszpasterskiej wszystkim Parafianom i
przybyłym Gościom składam najlepsze życzenia,
niech Chrystus Zmartwychwstały napełniał nas radością,
pokojem, nadzieją i miłością.
/Ignacy Krawczyk/
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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
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

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci
Niedziela Zmartwychwstania
16 Kwietnia 2017
Jakież było apostołów i uczniów rozczarowanie
gdy Jezus na ich oczach zmarł przez ukrzyżowanie.
W głębokiej żałobie i smutku żegnali swego Pana
i nie mogli uwierzyć. A dzisiaj, od samego rana
kiedy Maria Magdalena zaraz po szabacie,
wczesnym rankiem, po ciemku, cała w czarnej szacie,
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
ściany
i nie było w nim Jezusa, bo został zabrany,
przerażona natychmiast wróciła do Szymona Piotra,
zła, że ukradli Jezusa, za przyczyną łotra.
Pewnie w pośpiechu, zdyszana tak jak my umiemy
Rzekła głośno: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go położono». Ale gdy tak stała zapłakana i
smutna,
pobiegli Szymon Piotr z uczniem i zobaczyli płótna
i pusty grób oraz chustę, i przypomnieli sobie
jak mówił o Zmartwychwstaniu, bo nie było Go w grobie.
Wtedy dopiero uwierzyli, że to dzień zwycięstwa,
tryumfu naszej wiary i Boskiego zwycięstwa
na nasze Zmartwychwstanie, i nadziei która nie zawodzi,
a nam wszystkie trudy życia sowicie wynagrodzi.
Cieszmy się dzisiaj z Jezusa Zmartwychwstania,
który na zawsze pokonał śmierć, nie do pokonania,
i głośmy tę prawdę wszystkim, i przez wszystkie wieki,
że żyć będziemy w domu Ojca, nawet gdy zamkniemy
powieki.
/Kazimierz/

nadzieją, ale jest faktem rujnującym przekonanie o nieodwołalnej,
kładącej kres życiu człowieka, rzeczywistości śmierci. Stojąc w
obliczu faktu, że Jezus powrócił do życia, pokonał śmierć,
zmartwychwstał, Kościół głosi, że ten Jego powrót jest
zapowiedzią powrotu do życia wszystkich zmarłych ludzi, że nie
jest wydarzeniem jednostkowym, wyjątkowym, wyrwą w
powszechnym prawie śmierci. I aby nie było niedomówień,
chrześcijaństwo mówi tu o życiu ich ciał, a nie o życiu
pośmiertnym ich dusz. Dusza pozbawiona ciała nie prezentuje
pełni człowieczeństwa. Gdyby tak było, Chrystus nie ożywiałby
niepotrzebnie swego ciała. Odkrycie pustego grobu rozpoczyna
więc nowy etap w dziejach ludzkości - etap przekonania o
ograniczonej mocy śmierci. Jest przyczyną pojawienia się
świadomości o powrocie ludzkiej rzeczywistości do stanu, jaki był
jej udziałem przed grzechem pierwszych ludzi. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego czytamy: „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) *. Odkrycie pustego grobu
jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania
samego
faktu
zmartwychwstania
Chrystusa.
Pusty grób pełni tę samą funkcję, co Anioł Gabriel zwiastujący
Maryi działanie Boga, które człowiekowi wydaje się niemożliwe.
„Nie masz Go tutaj - zmartwychwstał” - bez tego orędzia człowiek
nie jest w stanie odkryć prawd, których znakiem jest pusty grób
Jezusa. One uwalniają człowieka z lęku przed unicestwienim go
przez moce śmierci. Dzień, w którym odkryto pusty grób Jezusa,
jest dla całej ludzkości początkiem czasu niezmiernej radości i
poczucia pełnej wolności - zapewnia nas bowiem, że śmierć nie
jest kresem, lecz bramą do nowej Krainy Życia. Dlatego przy
kamieniu, na którym spoczywało ukrzyżowane, martwe ciało
Jezusa, które trzeciego dnia zostało ożywione i przyobleczone
chwałą udziału w życiu Przedwiecznej Trójcy - w pustym od
tamtego wielkanocnego poranka grobie - klęczą we wdzięcznej
zadumie tysiące pielgrzymów.
/ks. Florian/
* (K 127) - to informacja, do jakiego akapitu Kompendium
Katechizmu Kościoła Katolickiego autor powyższych refleksji
nawiązuje. Natomiast (KKK 657) wskazuje akapit pełnej wersji
Katechizmu Kościoła Katolickiego.

O czym mówił pusty grób Jezusa?

Pusty grób Jezusa jest istotnym znakiem potwierdzającym Jego
zmartwychwstanie. (K 127)*. Nie jest bynajmniej grobem
milczącym. Ten grób mówił w momencie, kiedy stwierdzono, że
jest pusty - i mówi po dziś dzień. Ten grób ogłosił ludzkości, że
śmierć została pokonana. Mówił, że nie ma ona ostatniego słowa,
jeżeli chodzi o życie człowieka - nie jest jego kresem. I podobnie
jak nie położyła kresu życiu Jezusa, nie zamyka raz na zawsze
wieka żadnej ludzkiej trumny. Pusty grób Jezusa tchnie nie tylko

Parafialny Zespół Caritas
serdecznie dziękuje:
firmie “Subun”i piekarni
Zbigniewa Bugno za wsparciu
darami “Spotkania
wielkanocnego” dla osób
samotnych oraz
wszystkim ofiarodawcom
indywidualnym, rodzinom i
osobom anonimowym
przekazującym dary do paczek i
osobom fundującym paczki, Dyrekcji i Uczniom Gimnazjum
im. F. Kapackiego w Cendroewicach,za włączenie się do naszej
akcji, właścicielom sklepów za umożliwienie zbiórki artykułów
spożywczych darczyńcom i zebranie datków rzeczowych do
paczek dla potrzebujących z naszej parafii:p .p .Iwonie i Pawłowi
Czupryńskim z Gabryelina, p Bożenie Szot z Czachówka.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Rozpoczynamy Okres Wielkanocny trwający do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Rezurekcja o
godz. 6.00, pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę.
Jutro, w II Dzień Wielkanocy nie będzie Mszy św. dla
dzieci o godz. 13.15. Ofiary do puszek zbierane tego
dnia przeznaczone będą na KUL.
2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowanie i prowadzenie
Triduum Paschalnego. Dziękuję Parafialnemu
Zespołowi Caritas, liturgicznej służbie ołtarza,
strażakom z Czaplina, Czaplinka i Cendrowic oraz
naszym zakrystianom pp. Ryszardowi Rosłonowi i
Arturowi Książkowi i organiście p. Tomaszowi.
3. Dziękujemy również pp. Katarzynie Olizarowicz,
Bożenie Gostkowskiej, Jolancie Górzyńskiej, Urszuli
i Zdzisławowi Tywonkom, Mirosławowi Masnemu,
Zbigniewowi Jeziorskiemu, Pawłowi i Marcinowi
Lankiewiczom,
p.
Ryszardowi
Rosłonowi,
Stanisławowi
i
Edwardowi
Gnatowskim,
Kazimierzowi Gawędzie którzy pod kierunkiem ks.
Mariusza przygotowali Ciemnicę i Grób Pański.
Dziękuję p. Zbigniewowi Królakowi z Sierzchowa za
podarowanie drewna do Grobu Pańskiego oraz p
Janowi Dobeckiemu za wyczyszczenie wszystkich
naczyń
liturgicznych
na
święta.

4. Dziękujemy przedstawicielom wsi za zbiórkę
funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. Pomimo
widocznego trudu podjęli się tego zadania. W tym
tygodniu ofiary na ten cel złożyli jeszcze
mieszkańcy Kozłowa, Czarnego Lasu przed
torami, Sierzchowa cz. II, Kolonii Sobików,
Helenowa, Wincentowa (kilka rodzin) i Czaplinka.
Serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy Parafialnemu
Zespołowi
Caritas
oraz
sponsorom
za
ufundowanie, przygotowanie i rozwiezienie paczek
wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących w
naszej
parafii.
5. Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w
najbliższy piątek nie obowiązuje post, można
spożywać
pokarmy
mięsne.
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. Wyjazd do Teatru Roma 22 kwietnia o 9.30 z
parkingu
przed
Kościołem.
8. 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia
wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln
Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze
swoich domów – ponad 5 milionów w obawie o
swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest

dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje
ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci. W
odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca
Świętego Franciszka, decyzją Konferencji
Episkopatu Polski, w Niedzielę Miłosierdzia, tj. 23
kwietnia br., zostanie przeprowadzona zbiórka do
puszek jako wyraz solidarności z narodem
syryjskim, przede wszystkim ze zrujnowanym
Aleppo. Pomoc zostanie przekazana za
pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie
pomoc ofiarom syryjskiego konfliktu" Można też
dodać: "Działania Caritas Polska można także
wesprzeć wysyłając charytatywny SMS o treści
SYRIA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
9. W dniach 1.05.-3.05. (uwaga - zmiana terminu)
zapraszamy na pielgrzymkę szlakiem 4 religii na
Podlasie. Koszt 430,- zł. Program pielgrzymki i
zapisy w zakrystii. Przy zapisach zaliczka w
wysokości
200,zł.
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Marcin Paweł Konowrocki, kawaler z Chynowa
i Aneta Strawińska, panna z Czaplinka w par.
tutejszej.
Zapowiedź
druga.
– Kamil Olechowski, kawaler z par. Podwyższenia
Krzyża św. w Łaskarzewie i Angelika Szymaniak,
panna z Dobiesza w par. tutejszej. Zapowiedź
druga.
Narzeczonych polecamy
modlitwie
wiernych.
11. W naszej parafii dnia 8 maja zostanie
udzielony Sakrament Bierzmowania. Osoby
dorosłe, które chciałby przystąpić do tego
Sakramentu, prosimy o zgłaszanie się do zakrystii
lub
kancelarii
parafialnej.
12. W sobotę 22 kwietnia w Sali katechetycznej
odbędzie się odbiór stroi komunijnych. O godz.
18.45 stroje odbierają chłopcy, a 40 minut później
dziewczynki. Odbierając strój należy uregulować
pozostałą część należności. W tym samym dniu
możliwy będzie również zakup dodatków do
strojów (wianuszki, rękawiczki, muchy). Płatne na
miejscu.
13. Trwa okres rozliczeń podatkowych.
Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz naszego
Parafialnego Zespołu Caritas. Aby tego dokonać
należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr. 137
numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 139
PZC Sobików i zakreślić nr 140. Bóg zapłać
wszystkim
ofiarodawcom.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 16 IV – 23 IV 2017
Wielka Niedziela 16.04. Zmartwychwstanie Pańskie
6.00 Rezurekcja: za parafian
8.30(Czachówek) W 50 rocz. ślubu Genowefy i Kazimierza Lipskich
8.30 (Czachówek) + Sławomira Lewandowskiego w 4 rpcz. Śm.
10.00 + Józefa, Anieli Matyjów, Edwarda, Ireny Czubaszków, Hanny
Sarnackiej
10.00 + Wojciecha, Pawła Wiśniewskich, Władysławy, Zygmunta
Samorajów
12.00 + Łukasza (ur.), Bronisławy, Józefa Tywonków, zm. z rodziny
Dąbrowskich i Tywonków, CHRZEST: Jagoda Rosłon, Natalia Lenard
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego w 3 rocz. śm. , zm. z rodz.
Szturemskich i Wiśniewskich
13.15 + Jerzego, Jana, Marka Kur, Tadeusza Gawędy
13.15 + O bł. Boże i potrzebne łaski dla Stefana i Krystyny Pilaszków
w 40 rocz. ślubu

Poniedziałek Wielkanocny 17.04.
8.30(Czachówek) + Ryszarda Szymańskiego
10.00 + Marianny Walkiewicz w rocz. śmierci
10.00 + Ireny, Sylwestra Kolczyńskich
12.00 + Heleny w 4 rocz. śm. , Zenona w 5 rocz. śm. Chajęckich

Refleksja na
Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego
„Najpierw trzeba umrzeć ”

Nie można stać się wierzącym, jeśli nie
przeżyło się Zmartwychwstania. A to z
kolei wymaga śmierci - aby
zmartwychwstać, najpierw trzeba umrzeć. Różne mogą być
"śmierci" w naszym życiu. Może to być śmierć dosłowna, ale
może to być też jakaś inna strata, która dla nas jest jakby
"śmiercią". Nie powinniśmy więc bać się śmierci w żadnej
postaci, o ile przeżywając ją, zanurzamy się w śmierci
Chrystusa. Kto zanurzy się w śmierci Chrystusa (przyjmie
chrzest na serio), ten też razem z Nim zmartwychwstanie. A
kto doświadczy Zmartwychwstania, ten dopiero przekona się,
co
tak
naprawdę
znaczy
żyć.
/Mieczysław Łusiak SJ/

CHRZEST: Juliusz Dobosz

13.15 + Wojciecha w 2 rocz. śm. , Józefa, Teresy Nowaków
Wtorek 18.04.
15.00
Koronka
do
Miłosierdzia
Bożego
11.00 Pogrzeb: + Władysław Papiński
+ Pawła Jarosza
intencje spisano 14.04..17
17.00 + Włodzimierza Ochtyry
17.30 + Ryszarda Szokalskiego w 30 dni po śmierci

18.00 + Stefanii Szymańskiej w 30 dni po śmierci
Środa 19.04.
Weekly tweet - wpis tygodnia
18.00 + Zygmunta Jerzego Zwolińskiego w 30 dni po śmierci
Piątek 21.04.
Wielu ludzi nie rozumie i nie do końca wierzy,
18.00 + Tadeusza Świątkiewicza w 30 dni po śmierci
nie różniąc się od uczniów Jezusa i pasterzy.
Sobota, 22.04.
11.00 Pogrzeb: + Mirosław Edward Małecki
Może Słowo o tych, nam do rozsądku przemówi,
17.00 + Haliny, Stanisława Poruszków, Stanisławy, Jana Lewików
Którzy …nie rozumieli jeszcze Pisma, które
17.30 + Roberta w 25 rocz. śm. , Ireny, Jana Surdów, Stanisława,
mówi,
Mariannę Nowaków, dziadków Wiśniewskich i Nowaków
18.00 + Mariannę w 5 rocz. śm., Czesława, Grzegorza, Jarosława że On ma powstać z martwych. Słuchajcie młodzi,
i wszyscy, bo czas Zmartwychwstania nadchodzi.
Piechów, Małgorzatę Michalską dziadków Karaluchów i Piechów
Niedziela 23.04.
/Kazimierz/
8.30(Czachówek) O szczęśliwy poród i zdrowie dla dziecka

10.00 + Joanny Winiarek w 5 rocz. śm.
10.00 + Jerzego Lewandowskiego (im.) , rodziców
Tweet od Papieża
Lewandowskich i Widomskich
Dobrze jest wyjść z naszych ograniczeń, bo
12.00 + Jerzego Jeziorskiego (im.)
Serce Boże obfituje w miłosierdzie, przelewa
12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza, Józefy, Romana
się obficie, rozdzielając wokół swą czułość.
Wieczorkiewiczów
/Franciszek/
Chrzest: Filip Gorzkowski, Szymon Szewczyk, Antoni Kamiński
13.15 + Wojciecha w 2 rocz. śm. , Józefa, Teresy Nowaków

------------------------------------------------------------------Ogarnięci tą wielką tajemnicą jaką jest
Zmartwychwstanie Chrystusa Pana w imieniu
Koła
Przyjaciół
Radia
Maryja
życzymy Wszystkim Parafianom i przybyłym
Gościom
wiele
radości
i
dobra.
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni
wiarę,
rozpali
miłość,
niech stanie się dla Was źródłem
pokoju,
zrozumienia
i
szacunku.
/Bogumiła
Dusza/

--------------------------------------------------------------.

konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria



W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odeszli do wieczności:
12 kwietnia 2017 r. śp. Mirosław Małecki
l. 59, z Warszawy.
13 kwietnia 2017 r. śp. Władysław Papiński
l. 61 ze Staniszewic.
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie…
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