
                            Wieści Parafialne 
                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 13 (175) Rok IV 01.04.2018 r 

 

                                                            
                                              Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
 
                                                              Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 10, 34a. 37-43 (Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu) 
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24) (W tym dniu 

wspaniałym wszyscy się weselmy Albo: Alleluja) 

Drugie czytanie: Kol 3, 1-4  (Dążcie tam, gdzie jest Chrystus) 

 Ewangelia: J 20, 1-9  (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego) 

 NA ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy się 

do wejścia w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, które na 

nowo będziemy przeżywali podczas Triduum Paschalnego. Niech nam w tej 

duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. Niech wyjedna 

nam łaskę wewnętrznego zaangażowania w celebracje nadchodzących dni, aby nasze 

serce i nasze życie były nimi prawdziwie przemienione. Życzę Wam radosnej i 

świętej Wielkanocy i z serca wam błogosławię! /Franciszek – Watykan 2018 / 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nie zna śmierci Pan żywota, Chociaż przeszedł przez jej wrota. 
Umocnienia w wierze, nadziei i miłości, a także wszelkiej radości i 
dobra z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, obchodzonych w gronie 
najbliższych, w roku 100-lecia zmartwychwstania Polski, naszej Ojczyzny,                                                                                                                      
życzy Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zmartwychwstał Pan, Alleluja. Niech te słowa powtarzane z 

radością wielkanocną rozświetlają drogi naszego życia, 

prowadzą nas ścieżkami codzienności i pozwolą udźwignąć 

różnorodne doświadczenia tego roku a w tym cierpienia i 

niezrozumienia. Niech wlewają w nasze serca pokój i dobro.   

                                          Ks. prał. Włodzimierz Czerwiński, Proboszcz 

_______________________________________________________ 

Drodzy Parafianie! 
Życzę w te Święta Wielkanocne zwycięstwa Chrystusa tam, gdzie jest 
jeszcze jakaś przegrana. Niech Jego Miłość pomoże nam powstać 

 z wszystkich upadków oraz pomnoży nadprzyrodzoną nadzieję.  
Nie zapomnijcie o Święcie Bożego Miłosierdzia (druga niedziela 

Wielkanocna). Tego dnia kto przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej otrzyma 
odpuszczenie win i kar za grzechy - nowe życie. Do zobaczenia w Kościele!      
Ks. wikariusz Michał Dłutowski.    
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorek i 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 

Odwiedziny 
chorych 

1. piątek m-ca od godz. 
9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę 

podczas Mszy św. o 

godz. 12.00 
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Wszystkim tworzącym wspólnotę wierzących identyfikujących się z kościołem w Sobikowie i 

kaplicą w Czachówku składam najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Świętujemy Paschę – 

przejście ze śmierci do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten fakt nakazuje sformułować 

podstawowe życzenie: Bądźmy ludźmi paschalnymi, czyli takim, którzy odważnie przechodzą ze 

śmierci do życia, ludźmi, którzy chcą żyć pełnią życia, czyli takimi, którzy kochają! Miłość bowiem pozwala 

odkrywać, że naprawdę żyjemy. Życzę wszystkim podążania drogą paschalną. Jest to piękna droga miłości 

codziennej. To przecież miłość naszego Boga rozświetla mrok Wielkiej Nocy. Bądźmy ludźmi światłości!      

                                                    Ks. dr hab. Cezary Smuniewski 

Wśród wielu grobów po całej kuli ziemskiej, jest jeden grób, którym Syn Boży zadał śmierć ludzkiej śmierci 

       Kardynał Karol Wojtyła 

Zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło po okrutnych mękach jakie nasz Pan wycierpiał od chwili niesłusznego 

oskarżenia aż do skonania na Krzyżu. Lecz w Chrystusie śmierć utraciła swoją moc. Zwycięstwo naszego 

Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem, wypełnia nasze serca nadzieją iż stanie się ono także naszym udziałem. 

Święta Wielkiej Nocy pozwalają nam na nowo odkryć potęgę Bożej mocy. To za nas Jezus umarł na Krzyżu, to dla nas 

Zmartwychwstał, ofiarując nam życie wieczne.  

 Z okazji Świąt Wielkanocnych, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały 

Jezus wlewa w serca każdego z nas niezachwianą wiarę, ufną nadzieję oraz wielką miłość do Boga i drugiego 

człowieka. Niech w sposób szczególny darzy łaską zdrowia i siłami potrzebnymi do wytrwania w trudnościach życia. 

   Błogosławionych i Wesołych Świąt!  

Ks. dr Jacek Połowianiuk - Wielkanoc A.D. 2018 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu Rady Parafialnej życzę wszystkim 
Parafianom, by Wielkanoc napełniła Wasze serca radością i umocniła Waszą wiarę, a rodzinne 

spotkania przy świątecznym stole były pełne ciepła i miłości.                                  Alicja Rączka 

 

Niech Wielkanocna radość obejmie wszystkich  Przyjaciół Koło Radia Maryja, naszą parafię i cały 
świat, spragniony miłosierdzia.  Radujmy się, radujmy się Siostry i Bracia! Jeśli dzisiaj się radujemy 

to dlatego, że ON ZMARTWYCHWSTAŁ . Błogosławionych, pełnych miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzy -     Prezes KPRM Bogumiła Dusza. 

 

Z okazji Świąt  Wielkiej Nocy, Parafialny Zespół Caritas życzy wszystkim  parafianom i gościom, aby 
Zmartwychwstanie Pana naszego przeniknęło całe Wasze życie, wnosząc w nie obfite błogosławieństwo, 
pokój i paschalną radość. Radosnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.  Jego łaska niech będzie 

dla Was siłą do kroczenia za Nim. 
                                                                                                                                    Elżbieta Talarek- prezes PZC   

 

Przewielebni Księża, Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! 

 

 Myślę, że każdy z nas ma takie miejsca, które dobrze wspomina. Ja do takich na 

mapie moich dobrych miejsc zaliczam Sobików. Kiedyś nie słyszałem o tej miejscowości, ale 

po rekolekcjach w grudniu 2015 r  nigdy nie zapomnę. To zasługa księdza Proboszcza Włodzimierza, osób 

współpracujących z Nim oraz spotkanych „zwyczajnych”, choć nie do końca „zwyczajnych” osób. Od 

pobytu wśród Was, kojarzę Waszą parafię z niezwyczajnie dobrą atmosferą, dobrem i życzliwością 

spotykaną niestety coraz rzadziej.  

 Z okazji Świat Wielkanocnych życzę całej rodzinie parafialnej wszelkich łask Boga, opieki 

Maryi, zdrowia i poczucia szczęścia w codzienności. Obyście z nową mocą i siłą płynącą z pustego grobu 

trwali w tym co dobre, dając jak kiedyś mi - innym osobom Miłość.  Pozdrawiam! Z darem modlitwy i 

prosząc o nią,                 

    Ks. Tomek Baran. – Wojcieszyce, Wielkanoc 2018 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dziś  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i I 

niedziela miesiąca. Rozpoczynamy Okres 

Wielkanocny trwający do Niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego. Rezurekcja o godz. 6.00, pozostałe Msze 

św. jak w każdą niedzielę. Ze względu na Święta po 

Mszy św. o godz. 10.00 nie będzie Nabożeństwa 
Eucharystycznego z procesją, a po Mszy św. o 12.00 

spotkania Kół Różańcowych. Spotkanie to odbędzie 

się 8 kwietnia. Taca inwestycyjna przeznaczona jest 
na pokrycie kosztów instalacji kolejnej mozaiki w 

kościele. Jutro, w II Dzień Wielkanocy Msze św. 

odprawiamy jak w każdą niedzielę, również dla 
dzieci o godz. 13.15. Ofiary zbierane do puszek tego 

dnia przeznaczone będą na KUL. 

2.  Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie i prowadzenie 

Triduum Paschalnego. Dziękuję Parafialnemu 
Zespołowi Caritas, Kołu Przyjaciół Radia Maryja, 

liturgicznej służbie ołtarza, bielankom, strażakom z 

Czaplina, Czaplinka i Cendrowic oraz naszym 
zakrystianom pp. Ryszardowi Rosłonowi i Arturowi 

Książkowi i organiście p. Tomaszowi Żaczkowi. 

Dziękujemy również p Janowi Dobeckiemu za 
wyczyszczenie wszystkich naczyń liturgicznych na 

święta.                                                                                              

3. 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 

Parceli Czaplinkowskiej, Obrębu, Dębówki, 
Helenowa, Woli Dobieskiej i Kozłowa. Serdeczne 

Bóg zapłać.  Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi 

Caritas oraz sponsorom za ufundowanie, 
przygotowanie i rozwiezienie paczek wielkanocnych 

dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii.                                                                                                                                     

4. Z racji Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w 
najbliższy piątek nie obowiązuje post, można 

spożywać pokarmy mięsne.                                                                                                                             

5.  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.                                                                                                        

6.  Po wielu dyskusjach rodzice zadecydowali, że I 
Komunia św. odbędzie się w sobotę 19 maja o godz. 

12.00. Dla dzieci i rodziców, którzy woleliby jednak 
przeżyć ją w bardziej kameralny sposób 

pozostawiamy ewentualność godz. 10.00. Zgłoszenia 

tych dzieci, po konsultacji z katechetkami 
przyjmujemy do niedzieli 8 kwietnia bezpośrednio u 

ks. Proboszcza.                                                                                                                                           

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                 
- Marcin Chojecki, kawaler z Dobiesza w par. 

tutejszej i Karolina Skalska, panna z par. św. 

Franciszka w Prażmowie - zapowiedź pierwsza.                                                                                                               

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                        

8. 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 koniecznie zakreślić nr 140. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom.                                                                                                                                                                                                      

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 

do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

.                                                                                                                                           

Czcigodny Księże Proboszczu 

Kochani Parafianie Św. 

Stanisława BM  

w Sobikowie, 

Niech Zmartwychwstały 

Chrystus napełnia Was prawdziwym 

pokojem, którego świat dać nie może, niech 

daje siłę do pokonywania trudności, 

obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i 

błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w 

Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego 

żywą obecność w naszym życiu, w Jego 

Słowie, w Sakramentach Świętych i zawsze 

prowadzi nas do spotkania z Nim w 

Eucharystii i w drugim człowieku. 

Błogosławionych Świąt i radosnego 

świętowania Alleluja!                                                                           

ks. Mariusz Białęcki 

                               

Wielki Post dobiegł końca. Nie szukajmy 
Jezusa, w pustym grobie. Cieszmy się, że  
Zmartwychwstały Jezus przyszedł do nas 

w swojej Chwale i Mocy.  W ten czas Wielkiej Nocy 
– największej naszej radości, jeszcze mocniej pragnijmy 
Jego obecności w naszych sercach, w naszych rodzinach. 
Spotkajmy się z Nim w sakramentach, a zwłaszcza w 
czasie Eucharystii. Poczujmy z Nim bliskość, która jest 
tym mocniejsza, im bardziej świadomie uczestniczymy we 
Mszy Św. Niech Miłosierdzie Boże spłynie na każdego 
z nas wielkimi strumieniami łask: oczyszczenia duszy, 
zdrowia, radości, pomyślności i prawdziwego szczęścia. 

Tego życzy czytelnikom naszej gazetki „Wieści 
Parafialne” w imieniu wszystkich współpracujących ze 

mną osób.                                              
   Kazimierz Dusza. 



Intencje Mszalne 1 IV 2018 – 8 IV 2018 
 

Wielka Niedziela 1.04. Zmartwychwstanie Pańskie 

6.00 Rezurekcja: za parafian 

8.30(Czachówek + Jana Szymańskiego 

10.00 + Józefa i Anieli Matyjów, Edwarda i Ireny 

Czubaszków, Hanny Sarnackiej                                       

12.00 + Aliny Kopyt w 9 rocz. śm., Jana i Wiesława 

Kopyt                                                                                     

12.00 + Witolda Wrotka                                                  

CHRZEST: Oskar Zaręba, Dominik Cieślak                         

13.15 + Andrzeja (w 13 rocz. śm.), Jana i Krzysztofa 

Sieńkowskich                                                                             

Poniedziałek Wielkanocny 02.04.  

Czachówek 8.30    + Stanisławy Gaca                                                                                                           

10.00 + Haliny Jakubiak w 1 rocz. śm. 

10.00 + Andrzeja (w 28 rocz. śm.), Jerzego, Piotra i 

Franciszki Michalskich, Anny i Józefa Dolińskich                                    

12.00 + Wojciecha Rączki w 1 rocz. śm.                  

12.00 + Heleny (w 5 rocz. śm.) i Zenona (w 6 rocz. śm.) 

Chajeckich, Andrzeja Szymczaka                                                

13.15 + Eryki Majewskiej w 3 rocz. śmierci                           

13.15 + Stanisławy Karbowiak w 4 rocz. śm., Ryszarda, 

Zbigniewa, Jacentego i Wojciecha Ziembickich, Mariana 

Karbowiaka                                                                   

Wtorek,03.04.   

18.00 + Mariusza Płaczka w 30 dni po śmierci  

Środa, 04.04. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

Piątek, 06.04.  Pierwszy Piątek 

18.00  Intencja wolna                                                      

19.00 (Czachówek) O bł. Boże z okazji 80 urodzin 

Sobota,07.04.  

7.10 Godzinki                                                                           

7.30 Za naszą Ojczyznę, by cieszyła się pokojem i 

ładem moralnym – int. KPRM                                                    

18.00 + Heleny, Stanisława i Ryszarda Piasków 

Niedziela, 08.04.  Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8.30 (Czachówek) + Ryszarda Oneksiaka 

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Pawła z okazji 18 

urodzin                                                                                  

10.00 + Stefana Kowalczyka w 6 rocz. śm., Antoniny i 

Józefa Kłoszewskich                                                           

10.00 + Gabrieli i Jana Wójcików, Zofii Miszkowskiej 

12.00 + Jadwigi ( w 2 rocz. śm.) i Wacława 

Augustyniaków                                                                  

12.00 + Rafała Świątkiewicza                                             

13.15 + Marianny Malinowskiej w 20 rocz. śm., Stefanii i 

Tadeusza Szymańskich                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Tweet od Papieża 

Kto ucieka od Krzyża, ucieka od 

Zmartwychwstania. 
                                                              /Franciszek/ 

  

 

15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego – Za Parafian                        

Intencje spisano 30.03.2018 
                                                                 

 

Czcigodny Księże Prałacie, Drogi Księże 

Wikary, Kochani Parafianie, 

Niech Zmartwychwstały Chrystus rozjaśni każdą ciemność 

naszego życia i zaprowadzi nas do pustego grobu, byśmy 

mogli doświadczyć, że to On jest tym, który może odsunąć 

każdy kamień w naszym życiu. Przesyłając Wam te 

życzenia wraz z błogosławieństwem, proszę o szczególną 

modlitwę za chrześcijan na całym świecie cierpiących z 

powodu Jego imienia. Ci nasi Bracia i Siostry trwają wraz 

z Jezusem w Wielkim Piątku. Prośmy Ojca aby mogli 

doświadczyć z całą mocą Niedzieli Zmartwychwstania, 

przebaczając wrogom ale przede wszystkim doświadczając 

upragnionego pokoju. Radujmy się, Jezus żyje i jest z 

nami!. 

Ks. Mariusz Boguszewski - Dyr. Biura -  Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Przestraszeni, ciekawi pobiegli do grobu,  

kto zabrał im Pana, nurtowało obu. 

Lecz gdy zobaczyli chustę i leżące płótna, 

Piotra i ucznia mina, nie była już smutna, 

wszak znaki mocy Jezusa zobaczyli  

i wtedy już w Zmartwychwstanie uwierzyli.  
 
                                             Kazimierz 
 

Za tydzień w Wieściach Parafialnych informacja ks. 

Michała z Drogi Krzyżowej ulicami Parafii i kolejna 

rozmowa z cyklu: Komandosi Pana Boga   

Redakcja: Kazimierz Dusza 
 

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