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III Niedziela Wielkanocna

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 2, 14. 22b-32 (Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci)
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 11a)
Drugie czytanie: 1 P 1, 17-21 (Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Jezusa)
Ewangelia: Łk 24, 13-35 (Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba)

Maj - miesiącem Maryi
Słowo "maj" stanowi nie tylko nazwę miesiąca, lecz określenie młodej zieleni. "Chwalcie łąki
umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki" mówi pieśń
sławiąca Maryję. W kościołach mai się ołtarze, przybiera się tez kwiatami przydrożne kapliczki i
krzyże. W maju wszystko budzi się do życia. Słowiki śpiewają, kukułka kuka i wróży, bociany
poprawiają swoje gniazda po zimie, żaby dają wieczorne koncerty, bzy i konwalie zaczynają
kwitnąć, a pąki drzew zawiązywać owoce. W maju pękają pąki kasztanów i zawiadamiają, że czas
na złożenie egzaminu dojrzałości, a zakochani maturzyści są nim przejęci. Wszystko staje się
nowe i piękne. Można w
tym czasie usłyszeć jak
rośnie trawa i zobaczyć
o poranku jak kąpie się
w kroplach rosy. Miesiąc
maj jest w szczególny
sposób
poświęcony
Maryi - Matce Boga i
naszej Matce. Niemal w
każdym kościele i w
każdej kaplicy w Polsce
przez cały ten miesiąc
gromadzi się lud wierny,
by
wspólnie
z
kapłanami modlić się do
Boga
za
wstawiennictwem Matki
Najświętszej
odśpiewując
Litanię
Loretańską. Właściwie
cały ten miesiąc jest
świętem wspomnień.
Już pierwszego maja
jest święto robotnicze,
któremu patronuje św. Józef - pracowity cieśla i opiekun Świętej Rodziny. Trzeciego maja
obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki naszej
Ojczyzny. W tym dniu obchodzimy także rocznicę uchwalenia Konstytucji. Czwartego maja
świętują strażacy, gdyż obchodzimy w tym dniu wspomnienie świętego Floriana Męczennika,
który jest patronem m.in. strażaków. Ósmego maja Kościół obchodzi uroczystość świętego
Stanisława, Biskupa i Męczennika, szczególnego a zarazem potężnego patrona Polski. Jak da
się zauważyć, cały maj jest przeplatany świętami maryjnymi i nie bez powodu mówi się, że jest
on miesiącem Jej poświęconym. Jak Polska długa i szeroka, w domach, wsiach, osadach,
miastach ludzie schodzą się wieczorami na wspólne modlitwy, zwane nabożeństwem majowym.
Nabożeństwo to przemawia do każdego serca tak silnie, że niejeden zdecydowany przeciwnik
Kościoła rad dołącza do śpiewającej gromady. Wieczory majowe są ciepłe i wonne. Na błękit
nieba nakładają się różowe blaski. Ptactwo zasypia, tylko jeszcze słowik śpiewa Najświętszej
Panience piosenkę na dobranoc.
/Małgorzata Zalewska/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 maja – Odpust św. Józefa Robotnika w Czachówku – Msza św. godz. 12.
8 maja – Odpust parafialny ku czci św. Stanisława BM
Godz. 10:00 – Msza Święta
Godz. 18:00 – Suma Odpustowa pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Rafała
Markowskiego, Biskupa pomocniczego arch. warszawskiej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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

Różaniec od mamy. Wyjątkowa akcja
przed najbliższą Lednicą

III Niedziela Wielkanocna
30 Kwietnia 2017

Emaus to wieś odległa o ponad dziesięć km od
Jerozolimy właśnie tą drogą ze swoimi uczniami
szedł Jezus ok. 3-ciej godziny. Dużo czasu mieli,
więc w czasie podróży wiele rozmawiali, a i
dyskusja była bardzo ciekawa, bo nawet
rozprawiali,
jak mówi św. Łukasz Ewangelista dzisiejszej
niedzieli
w Ewangelii, którą zapewne uważnie wszyscy
usłyszeli.
Gdy podszedł do nich Jezus, smutni się
zatrzymali,
ale obaj uczniowie swojego Mistrza nie poznali,
a Kleofas, nawet zarzucił Jezusowi, widząc po
minie,
że nie wie, co się tam w tych dniach stało w
Jerozolimie. Zaczęli opowiadać jeden przez
drugiego, ciągle oniemieli jak to arcykapłani
Jezusa Nazarejczyka zabili, co sami widzieli,
trzeci dzień już mija i nie ma Tego, który miał ich
wyzwolić by na okupację przez Rzymian dalej nie
pozwolić.
Nawet podobno niewiasty, które poszły do grobu
nie widziały ciała w grobie i wszystkim znajomym o
tym powiedziały. Jezus słuchał uważnie i zapytał,
dlaczego prorokom nie wierzą, przecież powinni
znać Pisma prorocze i dzielić się wiedzą. I tak idąc
z uczniami, wyjaśniał co o Nim w nich napisano,
a gdy dotarli do Emaus, był już wieczór i zaprosić
Go chciano, Jezus wszedł, usiadł, pobłogosławił
chleb, który Mu podano i dopiero wtedy po tym
łamaniu chleba Chrystusa poznano.
A gdy Jezus nagle zniknął im z oczu, jeszcze tej
samej godziny, uczniowie w pośpiechu wrócili do
apostołów do Jerozolimy, i tam opowiedzieli
zebranym jak widzieli Pana, który zstąpił z nieba i
był to Jezus, na pewno, bo poznali Go po łamaniu
chleba.
/Kazimierz/
29 kwietnia Sakrament Małżeństwa zawarli:
Angelika Szymańska-Kamil Olechowski, Aneta Strawińska –
Marcin Konowrocki, Renata Woźniak – Kamil Maliszewski

Najlepszą modlitwą na drogę jest modlitwa różańcowa,
stąd pragniemy, aby każdy uczestnik Spotkania otrzymał
różaniec - wyjątkowy, bo od mamy - piszą o swojej akcji
organizatorzy Lednicy 2000 prosząc o pomoc w
sfinansowaniu różańców dla wszystkich, którzy w
czerwcu spotkają się pod Bramą Rybą Dlaczego różańce
w tym roku? Ten rok jest szczególny – to 300. rocznica
koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 140.
rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i 100.
objawień Matki Bożej Fatimskiej. We wszystkich
objawieniach Matka Boża nawoływała do odmawiania
modlitwy różańcowej: „Życzę sobie, abyście codziennie
odmawiali różaniec.” Dlaczego różańce od Mam?
Chcemy, żeby młodzież otrzymała wyjątkowe różańce –
podarowane przez polskie Mamy. Jeśli nie macie
własnych dzieci – uczyńcie ten gest z myślą
o macierzyństwie duchowym. Czyż to nie piękne włożyć
w rękę młodego człowieka różaniec, na którym pomodli
się za Was?
/stacja7.pl/
--------------------------------------------------------------------------Papież zawierzył Kościół w Polsce opiece św.
Wojciecha
Opiece św. Wojciecha
zawierzył Pasterzy i
wiernych kościoła w
Polsce
Franciszek
pozdrawiając Polaków
podczas dzisiejszej
audiencji
ogólnej.
„Zachowajcie żywą, dla przyszłych pokoleń, waszą
tradycję duchową i kulturalną, jaka wyrosła na jego krwi”
- zachęcił papież pielgrzymów polskich. "Serdecznie
pozdrawiam polskich pielgrzymów. W minioną niedzielę,
w święto Miłosierdzia Bożego, wspominaliśmy również
św. Wojciecha, patrona Polski. Była to też okazja do
świętowania 600-lecia ustanowienia prymasostwa w
Gnieźnie. Opiece tego wielkiego biskupa i męczennika,
który zaniósł ewangeliczne przesłanie i świadectwo
chrześcijańskiego życia na wasze ziemie, zawierzam
wszystkich Pasterzy i wiernych kościoła w Polsce.
Zachowajcie żywą, dla przyszłych pokoleń, waszą
tradycję duchową i kulturalną, jaka wyrosła na jego krwi.
Niech Bóg wam błogosławi!" - powiedział Franciszek.
/wiara.pl/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś comiesięczna zbiórka ofiar do puszek
Parafialnego Zespołu Caritas na rzecz jego
podopiecznych, w tym dla 1 rodziny syryjskiej w
ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas Polska.

2. Jutro 1 maja wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika. Msze św. w kościele w
Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00. Zapraszamy do
modlitwy o godne owoce ludzkiej pracy. Tego
dnia uroczystość odpustowa w kaplicy pw. św.
Józefa Robotnika w Czachówku. Uroczysta
Msza św. odpustowa odprawiona będzie o godz.
12.00. Po niej procesja odpustowa. Zapraszamy
do licznego udziału w tej uroczystości.
3. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa majowe odprawiane w dni
powszednie w Sobikowie codziennie o godz. 17.30. W
niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. W kaplicy w
Czachówku
nabożeństwo
o
godz.
19.00.

4. W środę Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Porządek Mszy św. jak
w niedzielę. Nabożeństwo Majowe odprawimy
po Mszy św. o godz. 10.00. Dodatkowo o godz.
16.00 odprawiona będzie Msza św. w
Buczynowie przy figurze MB Królowej Polski.
5. W piątek 5 maja o godz 19:00 rozpoczną się
3 - dniowe rekolekcje dla Kandydatów przed
Bierzmowaniem. W tym roku rekolekcje poprowadzi
ks. Damian Kalemba, marianin z Góry Kalwarii. W
sobotę dzień spowiedzi. O godz. 19.00 Nabożeństwo
pokutne,
na
które
zapraszamy
świadków
bierzmowania. Zakończenie rekolekcji w niedzielę 7
maja Mszą Św. o godz. 14.30. Po naukach
rekolekcyjnych odbędą się również próby przed
Bierzmowaniem.
6. 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 nabożeństwem
majowym. Zachęcamy do udziału w tych
nabożeństwach. Od godz. 9.30 pójdziemy z Komunią
św. do chorych. W I Sobotę miesiąca o godz. 7.10
zapraszamy na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep.
Sercu Maryi. Po Mszy Św. odbedzie się spotkanie
Koła Przyjaciół Radia Maryja. Zachęcamy do udziału
w
tych
nabożeństwach.
7. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po Mszy
św. o godz. 10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z
procesją a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych. Taca
inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie
kosztów remontu dachu nad zakrystią w kaplicy w
Czachówku.
8. Wyjazd pielgrzymów śladami 4 religii 1 maja o

godz. 6.00. Wcześniej o 5.30 Msza Św. na rozpoczęcie
pielgrzymki.
9. W dniach 28 września – 02 października 2017

planujemy 5 – dniową samolotową pielgrzymkę
do Fatimy z racji 100 - lecia Objawień. Koszt
pielgrzymki 2595,- zł/os. + 60 Euro. Program
pielgrzymki
i
zapisy
w
zakrystii.
10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
– Maciej Sobolewski, kawaler z Sierzchowa w par.
tutejszej i Joanna Katarzyna Freliszka, panna z par.
MB Ostrobramskiej w Warszawie. Zapowiedź druga.
– Przemysław Mrowiński, kawaler z Buczynowa w
par. tutejszej i Paulina Świerczewska, panna z par. św.
Zygmunta w Słomczynie. Zapowiedź druga.
– Konrad Piekarniak, kawaler z par. w Baniosze i
Żaneta Konwicka, panna z Krzaków Czaplinkowskich
w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
11. 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.
12. Bardzo prosimy o pomoc przy organizacji procesji
podczas Odpustu parafialnego 8 maja strażaków OSP
z terenu naszej parafii. Do feletronów prosimy:
I- Koło Przyjaciół Radia Maryja i Parafialny Zespół
Caritas, II – Koła Żywego Różańca z Cedrowic i
Nowych Grobic, III – Młodzież bierzmowana.
13. Rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem w kościele
mozaik przedstawiających św. patronów spraw
trudnych. Zostaną one zainstalowane w niszach w
transepcie kościoła. Planujemy wykonanie mozaik św.
Ryty, św. Antoniego Padewskiego, św. Judy Tadeusza
i św. Krzysztofa. Zachęcamy do ufundowania tych
wizerunków. Koszt wykonania przez art. p. Mirosława
Grzelaka z Łodzi wyniesie 10 000,- zł. za obraz.
Planowany termin instalacji pierwszej mozaiki to
wrzesień
b.r.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny oraz bezpłatne czasopismo
okolicznościowe
poświęcone
Objawieniom
Fatimskim i rocznicy koronacji obrazu MB
Częstochowskiej.

29/30 kwietnia br. Sakrament
Chrztu św. przyjęli:
Gabriela Fabisiak,
Gabriel Drewicz, Michalina
Ochocińska, Franciszek Gajda, Alan Kamiński

Intencje Mszalne 30 IV – 07 V 2017
Niedziela 30.04.
8.30(Czachówek) + Krzysztofa Domańskiego w 20 rocz. śm
10.00 + Heleny w 1 rocz. śm., Zygmunta i Jana Piotrowiczów,
Julianny, Eugeniusza i Mirosławy Malickich
10.00 O bł. Boże dla Mariana i Władysławy Buczek w 60 rocz. ślubu
12.00 + Jana w 27 rocz. śm., i Eugenii Baranów
12.00 + Zygmunta i Stanisława Głowackich, Stanisławy Jarosz i
zm. cr. Głowackich i Jaroszów
CHRZEST: Michalina Ochocińska, Franciszek Gajda, Alan
Kamiński
13.15 + Marka Olczaka (im.)
13.15 + Józefa i Zofii Prendotów, Gabrieli, Władysława i
Stanisława Nowakowskich
Poniedziałek 01.05.
10.00 O łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka
12.00 Msza Św. Odpustowa w Czachówku: intencja KŻR
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Bronisława, Anieli Mroczków, Sławomira Biczyka, Krystynę
Sauer, Zofię Kaźmierczuk
Wtorek 02.05.
17.00 + Wojciecha Mariana Rączka w 30 dni po śmierci
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Dziękczynna za dar życia i wiary dla ks. Dariusza Gugały z
prośbą o opiekę Matki Bożej i bł. Boże
Środa 03.05.
8.30(Czachówek) + Marianny Winiarek
10.00 + Zygmunta Kłosa, zm. z rodz. Kłosów i Tokajów
Nabożeństwo majowe
12.00 + Edwarda w 1 rocz. śm. , Zuzanny, Franciszka
Dobrowolskich CHRZEST: Amelia Molak
16.00 Msza Św. polowa w Buczynowie
Czwartek 04.05.
17.00 + Haliny Jakubiak w 30 dni po śmierci
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Intencja wolna
Piątek 05.05. I piątek miesiąca
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stefana Odolińskiego w 38 rocz. śm. , zm. z rodz.
Kmieciaków i Odolińskich
19.00 Rozpoczęcie Rekolekcji dla Kand. do Bierzmowania
19.00(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Aliny z okazji
50 rocz. ur.
Sobota, 06.05. I sobota miesiąca
7.10 Godzinki
7.30 Aby we wszystkich krajach na świecie bardziej ceniono i
uznawano rolę kobiet – int. KPRM
15.00 Msza Św. polowa w Staniszewicach
17.00 + Jana, Barbarę Krawczyków, Stanisława, Zofię
Konarzewskich, Jerzego Lipkę
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Ryszarda, Heleny, Stanisława Piasków
19.00 Nabożeństwo pokutne z nauką rekolekcyjną dla Kand.
do Bierzmowania

Refleksja na
III Niedzielę Wielkanocną
„A myśmy się spodziewali... ”

To ważne, by się spodziewać różnych
rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak
zwanego
życia.
Ale
nadmierne
przywiązanie do tego, na co oczekujemy,
może zamknąć nam oczy na
rzeczywistość. I może zaowocować tym,
że Pana Boga uznamy za „jedynego,
który nie wie, co się tak naprawdę dzieje”.
Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj
nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez
ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza,
blask Twojego zmartwychwstania./Przemysław Ciesielski OP/
Niedziela 07.05.
8.30(Czachówek) + zm. z rodz. Karaluchów
8.30(Czachówek) + Jana Zawadkę
10.00 + Władysława Masnego w 6 rocz. śm.
10.00 + Marianny Michała, Antoniego Owczarków, dziadków
Borowskich i Owczarków
Nabożeństwo majowe
12.00 + Sławomira Krzyczkowskiego w 9 rocz. śm. , Edwarda,
Jerzego Jankowskich
12.00 + Stefanii, Stanisława Grabarczyków
CHRZEST: Nikola Wiśniewska, Stanisław Borko, Apolonia Joanna
Garbacz, Aleksandra Stec
13.15 + Pawła Jarosza
13.15 + Michaliny, Stanisława Marszałów, Zofii, Henryki,
Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka
14.30 Msza Św. na zakończenie Rekolekcji dla Kand. do
Bierzmowania
intencje spisano 26.04..17



Weekly tweet - wpis tygodnia
Po czym dziś poznać Jezusa, to mnie niepokoi,
gdy nie łamie się chleba, tylko nożem kroi,
gdy okruszyn się nie podnosi i nie całuje,
tylko chleb - dar Boży - na śmietnikach ląduje.
Może czas w bliźnim dojrzeć Boga-Człowieka?
Nie czekaj! Obejrzyj się wokół, czas ucieka.

/Kazimierz/


Tweet od Papieża
Rozwijajmy przyjaźń i szacunek między
ludźmi różnych tradycji religijnych, aby
tworzyć świat pełen pokoju.
/Franciszek/
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