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                                              Trzecia Niedziela Wielkanocna 
 
                                                              Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19 (Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa)  
Psalm responsor.: Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b)(Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie) 

Drugie czytanie: 1 J 2, 1-5 (Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy) 

Ewangelia: Łk 24, 35-48 (Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma) 

Św. Anzelm z Cantenbury - Biskup i Doktor Kościoła 

21 kwietnia wspomnienie Św. Anzelma z Canterbury. Urodził się w możnej rodzinie w Aosta 

(Piemont) w 1033 r. Głęboko religijna matka oddała Anzelma do klasztoru benedyktynów. Kiedy  

miał 15 lat, tak dalece zasmakował w życiu mnichów, że postanowił z nimi pozostać do końca 

życia. Opat jednak chłopca nie przyjął, by nie narazić się ojcu, który miał wobec syna zupełnie 

inne zamiary. Opuścił więc dom rodzinny i przez trzy lata wędrował po świecie, żądny przygód. 

Odczuł całą gorycz, jak też zwodniczość przyjemności tego świata. Tęsknił za życiem zakonnym. 

Mając  27 lat,  wstąpił do benedyktynów w Le Bec, w północnej Francji, gdzie opatem był słynny 

uczony, bł. Lanfrank. W krótkim czasie został przeorem w Le Bec. Rychło też pozyskał sobie serca 

współbraci troską o ich potrzeby materialne i duchowe, a także przykładem zakonnego życia. 

Szczególny entuzjazm wzbudził wykładami oraz niezwykłą wiedzą, erudycją, nowoczesnym 

ujmowaniem problemów i traktowaniem uczniów.  W 1078 r. wybrany został na przeorem tego 

klasztoru., gdzie rządził przez 14 lat jako przeor, a przez lat 15 jako opat. W tym czasie w Le Bec 

powstały jego dzieła: Monolog, Wprowadzenie, O dziewictwie, O wolnej woli, O gramatyce i O 

przypadku diabła. Jako opat nawiązał kontakty z wybitnymi osobistościami - świeckimi i 

duchownymi: składał wizyty, udzielał rad, brał żywy udział w zjazdach i synodach. To zjednywało 

mu powszechny szacunek. Dlatego po śmierci abp. Canterbury, kiedy Lanfrank w 1070 r. został 

prymasem Anglii, zaprosił Anzelma na Wyspy. Przedstawił mu sytuację Anglii po niedawnych 

najazdach pogańskich Normanów. W 1093 r. bł. Lanfrank umarł. Przed śmiercią na swego 

następcę zaproponował właśnie Anzelma. Król Anglii, Wilhelm II, wyraził na to zgodę. Anzelm 

opuścił gościnną Francję i udał się do Anglii. Tu kilkakrotnie skazywany na wygnanie wiódł życie 

tułacze. Na mocy Porozumienia między Rzymem i królem, Anzelm powrócił do Canterbury. Witany 

radośnie przez kler i lud, powrócił na swoją stolicę. Tu powstały wtedy jego dzieła teologiczne i 

filozoficzne, m.in. List o wcieleniu Słowa, O pochodzeniu Ducha Świętego, Dlaczego Bóg stał się 

człowiekiem, O dziewiczym poczęciu, O grzechu pierworodnym. Nazywany jest "ojcem 

scholastyki". Stworzył podstawę do rozważań wzajemnego stosunku wiary i rozumu, które nie 

wykluczają się, ale uzupełnia. Głośne stało się jego zdanie: "Nie pragnę wiedzieć, aby móc 

wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć". Zmarł w roku 1109 i został pochowany w katedrze w 

Canterbury. Kanonizowany przez papieża Aleksandra VIII w roku 1690 wpisał go uroczyście do 

katalogu świętych. W roku 1720 Klemens XI ogłosił go doktorem Kościoła. Relikwie św. Anzelma 

do dziś spoczywają w katedrze w Canterbury. /wg. fssp.pl – 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 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Co trzeba wiedzieć, żeby przebaczyć? 

Ciąg dalszy rozmowy N i K.D. z ks. Michałem Dłutowskim. 

N.:. Przerwałem księdzu w trakcie odpowiedzi na to pytanie. Powróćmy więc po 2-tygodniowej 

przerwie  do tego pytania, więc co dalej? 

Ks. Michał Dłutowski.: Po drugie Przecież modlimy się codziennie: „Ojcze odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jeśli Bóg nam wybacza, to powinniśmy i my 
wybaczać innym. Większe są nasze długi wobec Boga niż długi osób, które nas skrzywdziły. Warto 
to sobie przypomnieć. Po trzecie. Zobacz skutki braku przebaczenia lub skutki tego, co się stanie, 
jeśli przebaczysz. Dokonaj tej weryfikacji i przypomnij sobie wartość jedności w rodzinie lub 
przyjaźni. Zobacz, że brak przebaczenia jest więzieniem, gettem, które ty sam budujesz dla siebie, 
aby w nim nad sobą i innymi się znęcać. Jest diabelską izolacją, która ciebie zamyka w sobie. 
Kontemplacją doznanego zła, czyli oddawaniem czci złemu i jego dziełu! Po czwarte. Rana zadana 
w rodzinie nie zabliźni się bez przebaczenia. To wymaga dojrzałości. Istnieje w człowieku naturalna 
skłonność do koncentracji na sobie. Chcielibyśmy, aby wszystko działo się według naszego planu i 
kręciło się wokół nas.  
N.:. To niedobrze? 
Ks. Michał Dłutowski.: To wynika z naszego egoizmu. Z egoizmu wynika też wielość pretensji do 
innych osób. Tymczasem trzeba przejść od swego egoistycznego ja do ty. Przestać oczekiwać i 
żądać oraz zastanowić się, co mogę z siebie dać drugiej osobie. Jak pisze św. Franciszek: „Nie tyle 
szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle pragnąć miłości, co kochać”. To odwrócenie porządku w 
naszej głowie i sercu zwiększa możliwość przebaczenia. W naszej duszy nie możemy być królami, 
lecz sługami jedynego króla Jezusa Chrystusa, który wzywa do przebaczania. Egoista będzie widział 
winę tylko u innych, człowiek, który żyje w prawdzie, zobaczy ją również u siebie i będzie chciał to 
naprawić. 
N.:. Co trzeba zrobić, aby wybaczyć? 
Ks. Michał Dłutowski.: Zacznij się modlić za osobę, która ciebie skrzywdziła. Jezus Chrystus mówi o 
tym: [...] „módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44). Powstanie wtedy w twoim sercu 
miejsce dla niej. Z czasem powrócą nawet dobre myśli o niej. A nawet może się pojawić 
zwielokrotniona miłość, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś w stosunku do tej osoby. 
Modlitwa jest otwarciem się na łaskę przebaczenia, udzieloną od Boga, na Jego dar. To 
najważniejszy krok w procesie przebaczenia. Przy trudnych sytuacjach, kiedy naprawdę jest trudno 
wybaczyć, należy długo i systematycznie adorować Najświętszy Sakrament oraz praktykować 
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej. 
N.:  A jakie inne  modlitwy są szczególnie skuteczne? 
Ks. Michał Dłutowski.: Szczególnie skuteczna jest modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, jak i 
modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Dzięki Koronce do Bożego Miłosierdzia zanurzamy 
daną osobę w Krwi i Wodzie Odkupiciela. Jest to modlitwa egzorcyzmująca – uwalniająca od 
wpływu złego ducha. W litanii do Krwi Jezusa słyszymy wezwanie „Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe 
duchy – wybaw nas”. Ofiarowanie Bogu Ojcu Ciała i Krwi Jego Syna w intencji w jakiej się modlimy z 
wiarą, nadzieją, miłością jest dalekosiężną bronię przeciwko demonom, które rozszerzają swoje 
nieprawości względem nas. Odwołaniem się do największej miłości jaka istnieje we wszechświecie 
Miłości Boga Ojca do Syna Bożego. Przez Krew i Wodę Zbawiciela, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej 
ma szczególny wzgląd na nasze prośby. Obraz Bożego Miłosierdzia bł. ks. Michał Sopoćko odniósł 
do sceny z wieczernika. Wtedy Jezus Zmartwychwstały przyszedł do przestraszonych lękiem o 
utratę własnego życia Apostołów. Chociaż oni go zdradzili i uciekli w chwili próby, a św. Piotr trzy 
razy się Jego wyparł. Jezus nie robi im wyrzutów, lecz przekazuje dar pokoju, który wynika z Bożego 
przebaczenia. /Cdn./ 



 

Ogłoszenia duszpasterskie 
1. Trzecia niedziela wielkanocna jest przeżywana w 

Polsce jako Niedziela Biblijna. 

Rozpoczyna ona już po raz 10. Tydzień Biblijny. 
Tydzień Biblijny ma między innymi zachęcić do 

częstszej lektury Pisma Świętego. Tegorocznym 

hasłem całego X Tygodnia Biblijnego (15–21 
kwietnia) są słowa „Weźmijcie Pismo Święte”. 

Celem Tygodnia Biblijnego jest ożywienie 

duszpasterstwa biblijnego i przypomnienie wiernym 
o znaczeniu słowa Bożego, które jest źródłem prawdy 

i łaski Bożej.  

2. Dziś o godz. 13.15 Msza św. dla dzieci 
pierwszokomunijnych i spotkanie formacyjne dla ich 

rodziców. Obecność obowiązkowa.                                                                                   

3.  Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji 
Warszawskiej zaprasza do uczestnictwa w XIII 

Marszu Świętości Życia. Przejdzie on dziś ulicami 

Warszawy 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.                                                                                                                                    
4. W tym tygodniu zostały zainstalowane ostatnie 

mozaiki w kościele. Przedstawiają św. Krzysztofa i 
św. Judę Tadeusza. Wykonał je p. Mirosław Grzelak, 

art. plastyk z Łodzi. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim sponsorom i ofiarodawcom za pomoc w 
ich sfinansowaniu.                                                                                                                                    

5. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli 22 kwietnia 

br., rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania 
Kapłańskie i Zakonne. Zbiórka na tacę przeznaczona 

będzie na potrzeby Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego.  
6. W przyszłą niedzielę 22 kwietnia po wszystkich 

Mszach św. Parafialny Zespół „Caritas” 

przeprowadzi kwestę na rzecz swoich 
podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w 

ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary.  Po Mszy św. o 
godz. 13:15 spotkanie dla dzieci klas IV i konferencja 

dla ich rodziców w ramach przygotowania do 

Rocznicy I Komunii Św.                                                                         
7.  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.                                                                                                                      

8.  Po wielu dyskusjach rodzice zadecydowali, że I 

Komunia św. odbędzie się w sobotę 19 maja o godz. 

10.00 – I Grupa i o godz. 12.00 – II Grupa.                      
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                  

- Michał Myszkowski, kawaler z Dobiesza i 

Katarzyna Tchorzewska, panna z Czachówka, oboje z 
par. tutejszej - zapowiedź pierwsza.                                                                                                               

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                                                                                                                                        

10. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 12 maj 
2018 r. na pielgrzymkę do Loretto. Wyjazd z 

Sobikowa ok. godz. 7.00. Przyjazd do Sobikowa ok. 

17.00-18.00. Cena: 40 zł -  Zapisy u p. Bogumiły 
Dusza. Szczegóły pielgrzymki podane są w 

specjalnym folderze dołączonym dziś do „Wieści 

Parafialnych.                                                                                              
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 koniecznie 

zakreślić nr 140. Bóg zapłać wszystkim 
ofiarodawcom.                                                                                                                                                                                                      

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny oraz bezpłatny numer 
„Niecodziennika“.                            

Najbliższy wyjazd z Kołem 

Przyjaciół Radia Maryja 
LORETTO - 12 maj 2018 r. „Maryja Oblubienicą 

Ducha Świętego” Godzinki, konferencja, 

spotkania, Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej 

Loretańskiej nad Liwcem niedaleko Wyszkowa z 

bp. Markiem Solarczykiem,.  „Cud nad Wisłą”  - 

szlakiem Bitwy Warszawskiej RADZYMIN - 

OSSÓW Wyjazd z Sobikowa do Loretto ok. godz. 

7.00, Radzymin cmentarz poległych, Ossów 

pomnik ks. Ignacego Skorupki, Aleja popiersi 

ofiar katastrofy smoleńskiej i Polana 96 Dębów 

Pamięci, film dot. walk 1920 roku, Przyjazd do 

Sobikowa ok. 17.00-18.00.Cena: 40 zł -  

obejmuje przejazd, obiad, film, ubezpieczenie. 

Zapisy u p. Bogumiły Dusza 

 Spotkanie organizacyjne dla wszystkich 

zainteresowanych wyjazdami, w dniu 18 

kwietnia (środa) godz. 19.00 po Nowennie 

do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 

salce katechetycznej !!!



Intencje Mszalne 15 IV 2018 – 22 IV 2018 

 

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. 

Środa, 18.04 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,  

Piątek, 20.04.  

17.30 + Anastazji Osińskiej                                              

18.00 + Barbary (w 13 rocz. śm.) i Kazimierza Łyjak, 

Konstancji i Pawła Artowicz                                    

Sobota,21.04.  

17.30 + Antoniego i Zofii Matysiak, Jakuba i Heleny 

Szóstkiewiczów,  s. Henryki Matysiak, Rozalii Krawczyk, 

zm. z cr. Szóstkiewiczów i Matysiaków                                    

18.00 + Stanisława Manturzyka w 15 rocz. śm., Ireny 

Manturzyk, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego i zm. z 

rodz. Manturzyków i Kasprzaków 

Niedziela, 22.04.  

8.30 (Czachówek) + Genowefy Szymańskiej 

10.00 + Marianny Piecha w 6 rocz. śm., Czesława, 

Jarosława i Grzegorza Piechów, dziadków Piechów i 

Karaluchów, Małgorzaty Michalskiej                                      

10.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marii i Waldemara 

w 40 rocz. ślubu oraz Iwony i Pawła w 12 rocz. ślubu 

12.00 + Pawła Jarosza w 4 rocz. śmierci                             

12.00  + Jerzego Sylwestrowicza (im.)                          

13.15  + Jerzego Jeziorskiego (im.)                               

13.15  + Marka Olczaka (im)                                                        

Spotkanie dla rodziców i dzieci Rocznicowych                                                                                                                                  

Intencje spisano 13.04.2018                                                                                                                                                                             

Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz 

proboszcz parafii w Baniosze zapraszają na 

obchody 74. rocznicy zrzutu polskich żołnierzy – 

cichociemnych – w ramach operacji „Weller 12”.  

 

 

Tweet od Papieża 

„Słowo „szczęśliwy” lub 

„błogosławiony” staje się synonimem 

słowa „święty”, ponieważ osoba, która 

jest wierna Bogu osiąga prawdziwe szczęście, 

dając siebie w darze. 

                                                              /Franciszek/ 
  

Uroczystość odbędzie się w sobotę 21 kwietnia w pobliżu miejsca 

lądowania spadochroniarzy – pod pamiątkową tablicą przy ul. 

Wiejskiej w Baniosze. O godzinie 14.00 odprawiona zostanie 

Msza św., po której wysłuchamy koncertu zespołu Częstochowa 

Pipes and Drums, obejrzymy występ uczniów miejscowej szkoły 

oraz posilimy się wojskową grochówką.                                                  

 

Refleksja na  

Trzecią Niedzielę 

Wielkanocną 

Apostołowie byli pierwszymi 
sceptykami. Nie uwierzyli kobietom, które 
opowiadały o zmartwychwstaniu. Tomasz nie 
uwierzył swoim kolegom. W Wieczerniku nadal 
wątpili. Myśleli, że Jezus jest zjawą, duchem. 
Ustąpili dopiero przed faktami. Jezus pokazał im 
ręce, nogi i przebity bok. Jezus nie pozostawi nas 
samymi, gdy będziemy o Nim mówili. Będzie obecny 
przez swego Ducha i w trudnych sytuacjach sam 
podpowie nam słowa i rozwiązania Niewiara uczniów 
wynika częściowo z ich luki w pamięci. Człowiek 
słyszy zwykle to, co chce słyszeć i łatwo zapomina o 
tym, na czym mu nie zależy. W Eucharystii 
przychodzi do nas Chrystus Zmartwychwstały i 
mówi: Dlaczego w twoim sercu rodzą się 
wątpliwości? Popatrz na moje ręce i nogi. Popatrz na 
moje przebite z miłości serce. Dotknij Mnie. 
Przekonaj się! Uwierz! To Ja jestem. Stanisław Biel 
/SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Gdy stanął wśród nich Jezus, strach uczniów obleciał,  

« ...dlaczego wątpliwości budzą się  

   w waszych sercach? ». 

Nie jestem  duchem, « ..duch nie ma ciała i kości…», 

mimo zdumienia uczniowie nie kryli radości.  

My też radujemy się razem z apostołami   

wszak Chrystus Zmartwychwstał i jesteśmy świadkami.                                                                                                    
Kazimierz 

 

Redakcja: Kazimierz Dusza 
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