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Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Dz 4, 32-35 (Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c) (Dziękujcie Panu, bo
jest miłosierny)
Drugie czytanie: 1 J 5, 1-6 (Naszą siłą jest nasza wiara)
Ewangelia: J 20, 19-31 (Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli)

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną,
zwaną
obecnie
Niedzielą
Miłosierdzia
Bożego.
Wpisał
je
do
kalendarza
liturgicznego najpierw Franciszek kard.
Macharski dla archidiecezji krakowskiej
(1985), a potem niektórzy biskupi polscy w
swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu
Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji
w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież
ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było
pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra
Faustyna. Pan Jezus powiedział do
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia (Dz. 299).
W szczególny sposób święto to łączy się z postacią Św. Jana Pawła II.
W 2005 roku, 2 kwietnia, o godz. 21:37 po odprawieniu I Mszy ze
Święta Bożego Miłosierdzia (II Niedzieli Wielkanocnej) w swoich
prywatnych apartamentach zmarł papież Jan Paweł II - Karol Wojtyła.
W Święto Miłosierdzia Bożego w 2011 roku, w dniu 1 maja, Jan Paweł
II został ogłoszony błogosławionym, zaś w Święto Miłosierdzia Bożego
w dniu 27 kwietnia 2014 Jan Paweł II został ogłoszony świętym razem
z Janem XXIII. „Miłosierdzie Boże zdolne jest przebaczyć najcięższe nawet
grzechy, ale czyniąc to skłania wiernych do wzbudzenia w sobie
nadprzyrodzonego żalu za własne grzechy, tak że podejmują oni - również z
pomocą łaski Bożej - mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć. ogłosiła
w 2002 roku Penitencjaria Apostolska, wprowadzając odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami w drugą niedzielę Wielkanocy.
./ KD/
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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

Komandosi Pana Boga
Czy podoba Ci się ta służba i
dlaczego?
Z Mikołajem Tchorzewskim rozmawiał
Kazimierz Dusza
Jak się nazywasz i
do której klasy
chodzisz?
Nazywam się
Mikołaj
Tchorzewski i
chodzę do klasy 2
Gimnazjum.
Jakie są Twoje
zainteresowania?
Elektronika oraz
siatkówka.
Czy są jakieś stopnie ministrantów, jakaś
hierarcha?
Tak, ale nie ma przynajmniej u nas.
Czy podoba Ci się ta służba i dlaczego?
Podoba, dlatego, że mogę służyć Bogu.
Jaką funkcje lubisz najbardziej przy
ołtarzu?
Nie mam ulubionej.
Ilu masz kolegów ministrantów w klasie?
Ani jednego.
Czy bycie ministrantem przeszkadza czy
pomaga Ci w życiu (w szkole, w domu)?
Nie, nie przeszkadza.
Jaką śmieszną sytuację przeżyłeś będąc
ministrantem ?
Było ich bardzo dużo, nie pamiętam takiej
najśmieszniejszej.
Czy spowiedź św. przeszkadza czy
pomaga w służbie ministranta?
Nie, nie przeszkadza i bardzo pomaga.

Czy są jakieś przykazania ministranta?
Są.
Gdzie najczęściej można Cię spotkać przy
ołtarzu?
W Czachówku.
Dziękuję za błyskawiczny i bardzo
zwięzły, syntetyczny wywiad.

Piąta Droga Krzyżowa w
Sobikowie
W dniu 23. marca 2018 r. ulicami
Sobikowa odprawiliśmy szczególną,
rocznicową V już Drogę Krzyżową.
To drugie, po procesji Bożego Ciała,
upiększone ciepłą pogodą, jak na tę
porę roku, publiczne wyznanie
naszej wiary. A oto co powiedział
ks. wikariusz Michał Dłutowski w
chwilę
po zakończeniu tego
wzruszającego
świadectwa:
„Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
pomogło nam zrozumieć, że
jesteśmy jako parafia wspólnotą
Krzyża. Łączy On nas jako
rzeczywistość zbawcza naszej wiary,
ale też przez jedność w naszych
cierpieniach. Każdy obecnie ma
jakiś krzyż, ale wspólnie łatwiej go
unieś. Z góry wyglądaliśmy jak
Żywy Różaniec, który objął nasze
domostwa i nasze życie oraz
poszczególne stany. Na początku był
Krzyż a zanim ludzie jak paciorki
różańca.”
Dziękujemy księże Michale za
przygotowanie pięknych rozważań
stacyjnych i sprawną organizację,
OSP z Cendrowic za zabezpieczenie
drogi i rodzinie parafialnej za tak
liczny udział. Do zobaczenia za rok.
/KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Święto patronalne Caritas. Rozpoczynamy
74. Tydzień Miłosierdzia. Taca dzisiejsza jest
przeznaczona na Caritas diecezjalną i ogólnopolską.
2. Po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych i wymiana tajemnic różańcowych. Z
racji 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.
3. W środę 11 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się
spotkanie Rady Parafialnej. Członków Rady
zapraszamy.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 13.15 Msza św. dla
dzieci pierwszokomunijnych i spotkanie formacyjne
dla ich rodziców. Obecność obowiązkowa.
5. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji
Warszawskiej zaprasza do uczestnictwa w XIII
Marszu Świętości Życia. Przejdzie on ulicami
Warszawy w niedzielę 15 kwietnia pod hasłem „
Jestem za Życiem”, by przypomnieć o potrzebie
troski o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej
śmierci. Poprzedzi go Msza św. w Archikatedrze
Warszawskiej o godz. 11.00, po której zostanie
udzielone indywidualne błogosławieństwo rodzin z
dziećmi i kobiet w stanie błogosławionym.
6. W dniu odpustu parafialnego 8 maja grupa
młodzieży przyjmie z rąk ks. bpa Michała Janochy
Sakrament Bierzmowania. W ramach przygotowania
dodatkowo odbędą się następujące spotkania:
- 21 kwietnia godz. 9:00 – 12.00 rekolekcje przed
sakramentem bierzmowania, kościół Sobików – I
próba
- 27 kwietnia godz. 17.00 - egzamin dla
bierzmowanych w 2018r.
- 28 kwietnia godz. 19.00 odprawa liturgiczna
nabożeństwo pokutne i spowiedź.
- 07 maja godz. 19.00 odprawa liturgiczna z
świadkami bierzmowania.
7. 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.
8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:

- Marcin Chajęcki, kawaler z Dobiesza w par.
tutejszej i Karolina Skalska, panna z par. św.
Franciszka w Prażmowie - zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
9. 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.

10. 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.

Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia
Bożego, odmówmy w domach
całymi rodzinami - Akt zawierzenia
rodzin Bożemu Miłosierdziu
Boże
Wszechmogący,
życie
i
zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy
dzisiaj do Ciebie, żebrać o miłosierdzie dla
naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi
naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w
obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci
skruchą prosimy Ciebie. Uzdrów naszą rodzinę
od pychy tego życia. Wybaw przez Twoje
miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku
przebaczenia. Uratuj nas od grzechu…(można
wymienić), który najbardziej nas niszczy i
obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną
miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie
świadkami miłosierdzia w czynie, słowie i
modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej
modlitwy osobistej i rodzinnej. Jezu Królu
Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej
niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie,
domowi i Ojczyźnie. Poślij Aniołów, aby nas
strzegli na drogach twych przykazań i
doprowadź do chwały zbawionych w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Intencje Mszalne 8 IV 2018 – 15 IV 2018
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
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – Za
Parafian
Poniedziałek 09.04. Zwiastowanie Pańskie
18.00 Int. wolna
Wtorek,10.04.
18.00 + Mariusza Płaczka – int. matki chrzestnej z
rodziną
Środa, 11.04.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,
Piątek, 13.04.
18.00 Intencja wolna
Sobota,14.04.
17.30 + Wojciecha i Pawła Wiśniewskich, Władysławy i
Zygmunta Samoraj
18.00 + Stanisława Poruszka w 2 rocz. śmierci
Niedziela, 15.04
8.30 (Czachówek) + Tadeusza Szymańskiego
8.30 (Czachówek) + Elżbiety w 1 rocz. i Wiesława w 18
rocz. Sadowskich
10.00 + Mariana i Hanny Adaszewskich, Zygmunta i
Anny Barańskich, Wacława, Władysławy i Janusza
Posiewków
10.00 + Krystyny i Rozalii Dąbrowskich
12.00 + Jerzego Kur w 7 rocz. śm., Jana i Marka Kur,
Tadeusza Gawędy
12.00 + Tadeusza Golika w 2 rocz. śmierci
CHRZEST: Marcel Szymański
13.15 + Heleny, Władysława, Stanisława i Haliny
Chajęckich, Rafała Lenarda, dziadków Chajęckich i
Siwków
Spotkanie formacyjne przed I Komunią św.

Tweet od Papieża
„ Bardzo pragnę by nadchodzące lata
były przepojone MIŁOSIERDZIEM
i byśmy wychodzili na spotkanie każdej
osoby, niosąc dobroć i czułość Boga!”
/Franciszek/

Refleksja na
Drugą Niedzielę Wielkanocną czyli Miłosierdzia Bożego
Serce
miłosierne
ma
bowiem
odwagę, by porzucić wygodę; serce
miłosierne potrafi wychodzić na
spotkanie innych, potrafi objąć
wszystkich. Serce miłosierne potrafi
być schronieniem dla tych, którzy
nigdy nie mieli domu lub go stracili,
potrafi stworzyć atmosferę domu i
rodziny dla tych, którzy musieli
emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia.
Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym,
serce miłosierne otwiera się, aby przyjmować
uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć wraz z wami
"miłosierdzie", to powiedzieć: szansa, przyszłość,
zaangażowanie, zaufanie, otwartość, gościnność,
współczucie, marzenia.
/Papież Franciszek ŚDM Błonia, 28 lipiec 2016 r./

Weekly tweet - wpis tygodnia
Tomasz gdy Jezusa zobaczył

«Pan mój i Bóg mój!» - powiedział,
«Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli»,
Pan mu - odpowiedział.
Wielu takich żyje i dzisiaj, w promieniach słońca,
jak sceptyczny Tomasz nieufny do końca,
których - niewiernymi jak Tomasz, - nazywamy.
Czy my też w chwilach trudnych,
coś z Tomasza mamy?
Kazimierz
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