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                                              Czwarta Niedziela Wielkanocna 
                                                              Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12 (Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem 

węgielnym) 

Psalm responsoryjny: Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22); (Kamień 

wzgardzony stał się fundamentem) lub Alleluja 

Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2 (Jesteśmy dziećmi Bożymi) 

 Ewangelia: J 10, 11-18 (Jezus jest dobrym pasterzem) 

 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w 
Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień 
szczególnej modlitwy o powołania. Dawcą 
powołania jest Bóg. Najpierw tym pierwszym darem 
powołaniowym jest nasze istnienie, i potem mamy 
powołanie do bycia w Kościele przez chrzest święty. 
Znaleźliśmy się za sprawą wiary rodziców w gronie 

członków Kościoła i potem przyszło powołanie kapłańskie jako wielki dar.  
 

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia 
zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego niedziela zwana 
Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań. 
Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. Trzeba 
modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trzeba 
prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie 
za owce. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani 
do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na 
Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – 
oddają życie. Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje 
cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym 
Pasterzem i oddają życie za owce. 
 

Papież Jan Paweł II, gdy obchodził pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich, 
swoje kapłańskie złote gody, przygotował nam książkę pt. „Dar i tajemnica”. I 
spojrzał na swoje powołanie jako na wielki dar i na tajemnicę. Za Papieżem 
powiadamy, że powołanie jest darem i tajemnicą, można też powiedzieć: 
darem i zadaniem. Jest darem: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”  
(J15,16).                                                                                                                                                                                                                                           
/Przemysław Awdankiewicz / 
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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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Symbolika Obrazu Bożego Miłosierdzia i konieczne decyzje. 

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

N.: Tydzień temu kontynuując rozmowę na temat przebaczenia mówiliśmy o obrazie Jezu Ufam 
Tobie  ukazującego Boże Miłosierdzie 
Ks. Michał Dłutowski.: Jest to obraz Boga, który przebacza i w tym objawia się Jego największy 
przymiot. Obraz ten pomaga również przebaczyć sobie samemu lub innym. Promienie namalowane 
Krwi i Wody naprawdę nas obmywają ze zła jakie do nas przywarło przez brak czujności i naszą  
słabość jeśli się modlimy z ufnością.  
N.: Poproszę o jakiś przykład, bardziej przemawiający do nas. 
Ks. Michał Dłutowski.:  O mocy łaski przebaczenia jaka udzielana jest przez ten obraz świadczy 
historia młodej afrykanki. Jej bracia zmarli z powodu splotu tragicznych wydarzeń. W wiosce ludzie 
zaczęli rozpowiadać, że te nieszczęścia dzieją się przez nią. Czuła się osaczona aż w końcu załamała 
się nerwowo. Znalazła się w szpitalu. Tam weszła do kaplicy. Zobaczyła umieszczony w niej duży 
obraz Jezusa Miłosiernego. Przywiozła go tu Polska zakonnica. Pod tym wizerunkiem umieściła 
również napis zaczerpnięty z dzienniczka św. Faustyny. Były to słowa Jezusa: „Oddaj mi swoją 
nędzę a ja napełnię cię ogromem łask”. Młoda dziewczyna podeszła do tego obrazu. Prawa dłonią 
dotknęła namalowanego Serca Jezusa z, którego wychodziły promienie. I zaczęła płakać. Po 
pewnym czasie odeszła szczęśliwa. Przebaczyła sobie uświadomiła, że Jezus ją Kocha i to jest 
najważniejsze, a nie to co mówią kłamliwie ludzie. Patrząc na ten obraz nie można nie przebaczyć 
sobie lub innym. 
N.: Ale to tylko przykład, chociaż bardzo przekonywujący  
Ks. Michał Dłutowski.: Tak i teraz trzeba podjąć decyzję: chcę przebaczyć, przebaczam! Liczy się 
wola, a nie uczucia. Jeśli powracają jeszcze wtedy uczucia nienawiści, niechęci do danej osoby, a ty 
ich nie chcesz, to nie są one grzechem lecz pokusą. Diabeł nie odpuszcza tak łatwo. W końcu jednak 
po jakimś okresie czasu dostosują się do woli nieposłuszne uczucia. 
N.: Niejednokrotnie sama decyzja jeszcze nie wystarcza .  
Ks. Michał Dłutowski.: Tak, ale mamy sakrament pokuty, który jest w jakimś sensie sakramentem 
przebaczenia. Pięć warunków dobrej spowiedzi to program uzdrowienia z naszych krzywd i urazów. 
1. Rachunek sumienia to analiza problemu i zauważenie własnych błędów. 2. Żal za grzechy to 
przeproszenie Boga za dokonane zło. 3. Mocne postanowienie poprawy to decyzja o przebaczeniu 
innym. 4. Szczera spowiedź to poddanie się pod działanie łaski uzdrowienia. 5. Zadośćuczynienie 
to naprawienie swoich błędów. Ludzie powracają do swoich grzechów dla tego, że nie odbyli 
odpowiedniej pokuty. Była ona zbyt lekka. Trzeba czasem samemu dać sobie w kość, aby nie 
popełniać tego samego błędu. Pewien chłopak siarczyście przeklinał jednak chciał się zmienić. 
Umówił się z swoją dziewczyną, że za każdy wulgaryzm będzie płacił jej umówioną stawkę 
pieniężną. Po trzech dniach już nie ulegał tej słabości. 
N,: Człowiek jednak jest istota słabą, a do spowiedzi przystępuje niezbyt często? 
Ks. Michał Dłutowski.: Dlatego Bóg w tym sakramencie udziela odpowiedniej łaski, aby w pełni 
dokonało się przebaczenie. Pamiętajmy, jest to sakrament uzdrowienia realizującego się mocą Krwi 
i Wody, które wypłynęły z otwartego boku Chrystusa. Ponieważ na krzyżu pojednał Zbawiciel świat 
ze sobą i ludzi skłóconych przez grzech. Częsta i dobra spowiedź przyczynia się do łatwości w 
przebaczaniu i jedności między ludźmi. Jeśli pragniemy uzdrowienia rodziny, to ono ma swoje 
źródło w tym sakramencie. W nim odnawiają się nasze sumienia, a dzięki temu także nasze więzi 
międzyludzkie. W sakramencie pokuty najpierw następuje uzdrowienie relacji z Bogiem (to On nam 
przebacza). Jako skutek powrotu do przyjaźni z Bogiem realizuje się również uzdrowienie relacji z 
ludźmi (to my przebaczamy). Podczas spełniania warunków dobrej i częstej spowiedzi uruchamia 
się dzieło miłosierdzia, poszerzające królowanie Jezusa Chrystusa w naszych duszach./cdn/. 



 

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego 

Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw 

o Powołania Kapłańskie i Zakonne. 

Zbiórka na tacę przeznaczona jest na 

potrzeby Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego.  

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. Obecność 

obowiązkowa.                                                                                                                                     

2. Jak zwykle w IV niedzielę miesiąca 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.   

3. W poniedziałek Uroczystość św. 

Wojciecha, głównego patrona Polski. Tego 

dnia w sposób szczególny modlitwie 

wiernych polecamy naszą Ojczyznę.                                                    

4.  Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się:                                                                                                  

- Michał Myszkowski, kawaler z Dobiesza 

i Katarzyna Tchorzewska, panna z 

Czachówka, oboje z par. tutejszej - 

zapowiedź druga.                                                                                                               

– Kamil Acewicz, kawaler z Góry 

Kalwarii i Anna Maria Skorupska, panna z 

Sobikowa, z par. tutejszej - zapowiedź 

pierwsza.                                                                                

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych.                                                                                                                                        

5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 

12 maja 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” i na plakatach  

 

wywieszonych przed kościołem.                                                                                              

6. 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.                                                                                                                                                                                                      

7. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela” z dwóch 

tygodni. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny 

oraz bezpłatny numer „Niecodziennika“.  

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Ukochanej Mamy Ks. 

Proboszcza 
śp. LEOKADII CZERWIŃSKIEJ 

Wyrażamy głęboki smutek, naszą bliskość 
i solidarność w tych 
trudnych chwilach z 
ks. Prałatem. Niech 
nasze modlitewne 
wsparcie otoczy 
Zacną Zmarłą oraz 
najbliższą Rodzinę 
Ks. Dziekana. 
 

Ks. Wikariusz i Duszpasterze wspomagający, 
Parafialna Rada Duszpasterska. Parafialny 
Zespół Caritas, Koło Przyjaciół Radia Maryja, 
Róże Kół  Żywego Różańca, Służba kościelna, 
Katechetki i Animatorki, Druhny i Druhowie 
OSP, Stowarzyszenie Cendrowianki, 
Ministranci, Bielanki, Kandydaci do 
Bierzmowania, Rodzice oraz dzieci 
Pierwszokomunijne.  
   



Intencje Mszalne 22 IV 2018 – 29 IV 2018 
 

Niedziela, 22.04.  

8.30 (Czachówek) + Jan Szymański w 6 rocz. śm. 

8.30 (Czachówek) O Błogosław. Boże z ok. 80 urodzin 

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 

Poniedziałek 23.04.                                                                                                               

18.00 + Wojciecha (im.), Teresy i Józefa Nowaków, 

Marka Serafińskiego                                                       

Środa, 25.04. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,                                                                                      

+ Marka Golika (im.), Krystyny i Zygmunta Golik, 

Antoniny i Czesława Prasołek 

Piątek, 27.04.  

18.00  Intencja wolna  

Sobota,28.04.  

16.00 + Jana Kłodzińskiego w 3 rocz. śm. 
17.00 ŚLUB: Karolina Dywan – Tomasz Mrowiński 

18.00 + Jana (w 28 rocz. śm.) i Eugenii Baranów 

Niedziela, 29.04.  

8.30 (Czachówek) + Marii i Józefa Kowalskich 

8.30 + zm. Ireny i Sylwestra Kolczyńskich 

10.00 + Joanny Winiarek w 6 rocz. śmierci                                   

10.00 + Jerzego Lewandowskiego i zm. cr. 

Lewandowskich i Widomskich                                                  

12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza (im.), Romana i 

Józefy Wieczorkiewiczów                                                       

12.00 Dziękczynno-błagalna w int. Agnieszki i Marka 

Krawczyków w 25 rocz. ślubu                                               

13.15   O bł. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB 

dla Teresy i Piotra w 70 rocz. urodzin i 45 rocz. ślubu                                                                             

13.15 + Aleksandry i Jana Pawlaków, Władysławy i 

Władysława Pietrzaków i zm. cr. Pawlaków i Pietrzaków  

                                        Intencje spisano 20.04.2018 

 

 

 

 

 

 

Tweet od Papieża 

„Wszyscy jesteśmy powołani, by być 

świętymi, żyjąc z miłością i dając 

swe świadectwo w codziennych 

zajęciach”. 
                                                              /Franciszek/ 

  

                                                  

 

Refleksja na  

Czwartą Niedzielę Wielkanocną 

Nie jest nam łatwo w życiu powiedzieć 
Bogu nasze tak. Pełnienie woli Bożej 
jest bardzo trudną rzeczą. Ale jest to 

sprawa konieczna, by uzyskać pokój w swoim życiu, 
pokój w sercu, by i w naszym życiu działy się wielkie 
sprawy Boże. Bardzo jest mi bliskie to co zapisał w 
swoim „Dzienniku duszy” papież św. Jan XXIII, a 
mianowicie: Wola Boża jest naszym pokojem”.Jaka 
jest moja wiara? Czy jest ona jak wiara Maryi ufna, 
oparta na całkowitym zdaniu się na wolę Bożą? Czy 
moja osobista wiara ma ten rys maryjny? Muszę ze 
wszystkich sił pragnąć w moim życiu takiej wiary bez 
ludzkich kalkulacji. Nie pytać się o to, co z tego 
wszystkiego będę miał. Moja wiara powinna każdego 
dnia wyrażać się w moim „Fiat”.  
 
/Mariusz Frukacz/ 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

W dzisiejszym świecie nie jest to żadne odkrycie,  

że aż tylu ludzi oddaje swoje życie, 

na naszych oczach - dobrowolnie i skrycie. 

Ale dla ilu z nich wzorem jest Jezus Zbawiciel,  

co życie oddał by ich do Ojca przyprowadzić 

i przed śmiercią wieczną na zawsze ocalić? 

                                             Kazimierz 

W następnym numerze o Patronie kaplicy w Czachówku 
Św. Józefie Robotniku. 
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