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                                                         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) 
Drugie czytanie: Kol 3, 1-4 (Dążcie tam, gdzie jest Chrystus) 
Ewangelia: J 20, 1-9  (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego) 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

Wielkanoc jest pierwszym i 
najważniejszym świętem chrześcijańskim. 
Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc i 
każdą niedzielę, która jest właśnie 
pamiątką Nocy Paschalnej jako Dies 
Dominica, czyli Dzień Pański. Dopiero z 
upływem wieków zaczęły pojawiać się inne 
święta i okresy przygotowania, aż 
ukształtował się obecny rok liturgiczny. 
Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem 
ruchomym. Obchodzi się je w niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni księżyca. Niedziela wielkanocna rozpoczyna się 
Wigilią Paschalną już w sobotę. Podczas wieczornej liturgii zapala się 
Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego 
Chrystusa.  

Rezurekcja jest nabożeństwem charakterystycznym dla świętowania 
Wielkanocy. Uroczystej mszy św. towarzyszy procesja rezurekcyjna, której 
celem jest obwieszczenie radości ze zmartwychwstania Chrystusa. W nocy 
tam, gdzie Liturgia Wigilii Paschalnej zakończyła się około 24.00, albo 
wczesnym rankiem przed uroczystą mszą św. zwaną rezurekcją (od 
łacińskiego słowa Resurrectio - zmartwychwstanie). Radość 
Zmartwychwstania obwieszcza wówczas bicie dzwonów i śpiew pieśni 
wielkanocnych, a na czele procesji niesie się krzyż przyozdobiony 
czerwoną stułą, na znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią oraz figurę 
Zmartwychwstałego. Pierwotnie procesja ta odbywała się na cmentarz, 
zwykle znajdujący się w sąsiedztwo Kościoła, by obwieścić zmarłym, że 
Chrystus zmartwychwstał. Z czasem Najświętszy Sakrament był 
wynoszony z Grobu Pańskiego i w uroczystej procesji - pośród bicia 
dzwonów i pieśni wielkanocnych - trzykrotnie obnoszony wokół kościoła. 
Dawniej rozpoczęciu mszy rezurekcyjnej towarzyszył huk armat. 
Współcześnie zwyczaj ten zanikł, ale rezurekcja jest nadal uroczystym 
ogłaszaniem zwycięstwa życia nad śmiercią w Chrystusie.                                                    
/Krzysztof Ogiolda/ 
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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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W ramach wizytacji duszpasterskiej parafii Sobików JE Kard. Kazimierz Nycz odwiedził w dniu 1 kwietnia dwie z 

naszych szkół podstawowych,  strażaków OSP, wielodzietną rodzinę p. Hulanickich i osobę chorą w rodzinie p. 

Duninów. Poniżej kilka słów, którymi podzielili się gospodarze spotkań. 

    Ksiądz Kardynał w naszej szkole 

Uczniowie SP im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach 

powitali JE księdza kardynała Kazimierza Nycza pieśnią: 

„Bądź pozdrowiony Gościu nasz”.  P. Dyr. Halina 

Miesiak dokonała prezentacji przedstawicieli 

współpracujących ze szkołą środowisk. Na uroczystość 

przybyli: Sołtys Cendrowic p. Bożena Molak, prezes Stowarzyszenia Cendrowianki  p. Grażyna Pieniążek, 

komendant OSP w Cendrowicach p. Stanisław Masny, prezes PZ Caritas p. Elżbieta Talarek, 

przewodnicząca Rady Rodziców p. Jolanta Fiejka. Wszyscy z zaciekawieniem obejrzeli przygotowaną 

przez uczniów inscenizację, poświęconą Felicjanowi Kozłowskiemu. Żyjący w XIX wieku właściciel wsi 

Czaplin był historykiem, pisarzem, tłumaczem dzieł Platona, zbieraczem folkloru. 

Swoją pasją inspiruje współczesnych do rozwijania zainteresowań i 

pielęgnowania tradycji. Dowodem na to jest  książka F. Kozłowskiego, ,,Dzieje 

Mazowsza za panowania Książąt”, która stała się rekwizytem w przedstawieniu. 

(Jego grób znajduje się przy kościele w Sobikowie.) Najwięcej emocji wzbudziła 

recytatorska niespodzianka, przygotowana dla księdza kardynała przez oddział 

przedszkolny. JE Kardynał w swoim przemówieniu do młodzieży podkreślał 

wartość nauki i zachęcał do wierności ideałom wyznawanym przez św. Jana Pawła 

II. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo Metropolity Warszawskiego 

Kazimierza Kardynała Nycza umocniły duchowo uczniów, nauczycieli i 

przyjaciół szkoły.  /Oprac. Marzena Filutowska/ 

Wizyta Kardynała Kazimierza Nycza  

w SP w Dobieszu 

1 kwietnia b.r. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Dobieszu została wyróżniona wizytą dostojnego gościa, spotkał się z 

uczniami i pracownikami naszej placówki oświatowej. Kardynał 

Kazimierz Nycz. Ksiądz kardynał w ramach wizytacji parafii Sobików 

spotkał się z uczniami i pracownikami naszej placówki oświatowej. Program uroczystości spotkania z 

Kardynałem związany był z patronem dobieskiej szkoły. Pięknie przygotowane i przedstawione przez 

dzieci wspomnienia z życia Prymasa 1000 – lecia były miłym prezentem dla naszego gościa.  Kardynał 

Kazimierz Nycz przypomniał obecnym, że trwa proces beatyfikacyjny Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

podkreślił, że możemy czuć się wyróżnieni, ponieważ w niedługim czasie naszym patronem będzie 

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński. To wielka radość i 

przywilej dla naszej szkolnej społeczności.  Po części oficjalnej 

Kardynał spotkał się z pracownikami szkoły, rodzicami i przy 

herbacie w miłej atmosferze krzepił duchowym wsparciem. 

Dziękujemy, że zaszczycił nas swoją obecnością, było to 

niezwykłe przeżycie , poznać osobiście tak wybitnego 

duchownego i obrońcę chrześcijańskich wartości. Ta wizyta z 

pewnością zapisze się nie tylko w pamięci , ale także w sercu 

każdego z nas.                                   /Oprac. U. Osińska/.  C.d.n. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

Rozpoczynamy Okres Wielkanocny trwający do 
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Rezurekcja o 

godz. 6.00, pozostałe Msze św. jak w każdą 

niedzielę. 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, liturgicznej 

służbie ołtarza, bielankom, strażakom z Czaplina, 

Czaplinka i Cendrowic oraz naszym zakrystianom 
pp. Ryszardowi Rosłonowi i Arturowi Książkowi i 

organiście p. Tomaszowi. Dziękujemy również p. 

Janowi Dobeckiemu za wyczyszczenie naczyń 
liturgicznych na święta, ks. Michałowi, p. 

Ryszardowi Rosłonowi i Edwardowi za 

przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.                                                                                             

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 Wincentowa, Helenowa, Julianowa, 

Obrębu (21 rodzin) i Bud Sułkowskich II. 
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.  Tego dnia ks. Michał rozprowadzać 

będzie swoją książkę o wędrowaniu po górach oraz 

modlitewniki.                                                                                                     

6. Z okazji Niedzieli Miłosierdzia 

przygotowaliśmy w darze dla rodzin naszej parafii 

książeczkę „Boże Miłosierdzie”. Książki będą 
wyłożone na stoliczku pod chórem.                                                                                                                                    

7. W przyszłą  niedzielę 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. 

8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                  

- Eryk Adam Pierzchalski, kawaler z Sobikowa w 

par. tutejszej i Paulina Ewa Winiczenko, panna z 

par. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie - 

zapowiedź pierwsza.                                                                                                               
– Patryk Fabisiak, kawaler z Sobikowa i Patrycja 

Dymitrowska, panna z Czarnego Lasu, oboje z par. 

tutejszej - zapowiedź pierwsza.  
- Eryk Rejent, kawaler z Grobic w par. tutejszej i 

Klaudia Karolina Kowalczyk, panna z par. w 

Michalczewie - zapowiedź pierwsza. 
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. Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie 

do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież 
zapraszamy: 

- 27 kwietnia o godz. 19.00 na pierwszą próbę 

- 4 maja o godz. 18.40 na drugą próbę liturgiczną 
- 7 maja o godz. 18.30 na trzecią próbę liturgiczną 

ze świadkami i od godz. 19.00 na spowiedź 

- 8 maja godz. 17.30 Sakrament Bierzmowania 
udzielany przez JE ks. bpa Michała Janochę  

11. Koło Przyjaciół RM informuje, że wyjazd w 

Sudety w środę 1-go maja będzie o godz. 6.00 z 
parkingu w Sobikowie, w Lininie odjazd busa o 

godz. 5:45. 

12. KPRM organizuje wyjazd w dniach 19-20 

lipca na Międzynarodowy Festiwal Pieśni 
Cygańskich w Ciechocinku. Zaliczka 170 zł. Koszt 

320 zł.  W programie zwiedzanie Torunia i 

Sanktuarium NMP „Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. JP II”.  Zapisy i wpłaty jak zawsze u p. 

Bogumiły Dusza lub u p. kościelnego  w zakrystii.                                                                           

13. KPRM przyjmuje zapisy do na spotkanie 

Rodzin RM w Częstochowie w niedzielę 14 lipca. 
Zaliczka 30 zł. Koszt 65 zł.  

14. 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.                  

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Bóg nigdy nie zadaje gwałtu naszej 

wolnej woli. Od nas zależy, czy chcemy 

przyjąć łaskę Bożą, czy nie; czy 

będziemy z nią współpracować, czy też 

ją zmarnujemy.”   (Dz. 1107) 

 



Intencje Mszalne 21 IV 2019 – 28 IV 2019 
 

 

 

Niedziela, 21.04.  

6.00  Rezurekcja – za parafian                                                              

8.30 (Czachówek) + Stanisławy Gaca                                       

10.00 + Anieli i Józefa Matyja, Ireny i Edwarda 

Czubaszek, Hanny Sarnackiej 

12.00 + Joanny Winiarek w 7 rocz. śmierci                                                                                               

13.15    + Wojciecha Rączka                                   

Poniedziałek 22.04.                                                                                                               

8.30 (Czachówek) + z rodz. Jachymskich                          

10.00 + Jana, Zygmunta i Heleny Piotrowicz, Marianny, 

Eugeniusza i Mirosława Malickich                                  

12.00 + Heleny (w 6 rocz. śmierci) i Zenona ( w 7 rocz. 

śm.) Chajęckich, Andrzeja Szymczaka                       

13.15    + Jerzego Lewandowskiego (im.)                           

Wtorek, 23.04. 

18.00 + Elżbiety Drygaś w 30 dni po śmierci                                

Środa 24.04. 

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

+ Wojciecha Nowaka w 4 rocz. śmierci, Teresy i Józefa 

Nowaków 

+ Marka (im.), Krystyny i Zygmunta Golik 

- W int. dusz czyścowych 

- O oczyszczenie duszy i pokój serca                                    

Piątek, 26.04.                  

17.30 O bł. Boże dla Krzysztofa w 1 rocz. urodzin    

18.00  + Antoniego i Stanisławy Chmielewskich                           

Sobota,27.04.  

16.30  + Wojciecha i Pawła Wiśniewskich, Władysławy 

i Zygmunta Samoraj 

17.00 O bł. Boże i dalsze  łaski z okazji 60 rocz. ślubu 

17.30  + Jana Kłodzińskiego w 4 rocz. śmierci         

18.00 + Marianny ( w 7 rocz. śm.), Czesława i 

Jarosława Piechów, dziadków Piechów i Karaluchów 

Niedziela, 28.04.  

8.30 (Czachówek) + Sylwestra Rudzkiego                                                                                      

10.00 + Marka Olczaka (im.) 

12.00 + Jerzego Wieczorkiewicza (im.), Józefy i 

Romana Wieczorkiewiczów 

CHRZEST: Hanna Chajęcka, Igor Piecha, Marcel 

Władysław Bałda, Jagoda Chojka, Zofia Frelich                    

13.15    + Juliana i Anny Pęczek, Pawła Pęczka, Jana,          

Stanisława i Heleny Grzegrzółka                                                                     

Niech na odgłos wielkanocnych dzwonów nasze 

chrześcijańskie serca biją jednym rytmem z 

Chrystusem, gdy będziemy świadkami Jego 

cudownego Zmartwychwstania, niechaj pokój 

wypełni każdą cząstkę przeżytego razem z Nim 

dnia. Życzy Redakcja Wieści Parafialnych. 

 

Tweet od Papieża 

„Ze swym upokorzeniem Jezus 

chciał otworzyć nam drogę wiary i 

nas na niej poprzedzić.” 
                                                   /Franciszek/  

  

 15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 Za parafian           

                                                            Intencje spisano 19.04.2019 r. 

                                                  

Refleksja na Niedzielę 

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

Jezus Zmartwychwstały objawia się 

każdemu z nas w innym czasie. Gdy, jak Piotr 

porzucimy swoje kalkulacje, gdy jak w Janie zacznie 

w nas dojrzewać miłość, gdy jak Maria dojrzejemy, 

by przyjąć Jego łaskę. Prośmy dziś Chrystusa i 

pierwszych świadków byśmy przeżywali czas 

paschalny, jak oni. Może, jak Janowi, będzie 

towarzyszyła nam głęboka kontemplacyjna pewność 

i świadomość: „To jest Pan!” Może, jak Piotr, 

powiemy w pokorze: „Panie, Ty wszystko wiesz! Ty 

wiesz, że Cię kocham”  A może, jak Maria 

Magdalena, podzielimy się z innymi naszą radością: 

„Widziałam Pana (Widziałem Pana) i to mi 

powiedział!” /Stanisław Biel SJ/ 
 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Biegnijmy wczesnym rankiem do grobu Pana 
i chociaż grób pusty - padnijmy na kolana,    

bo nie «Zabrano Pana z grobu…», 
ON zmartwychwstał 

I tym samym przykład wszystkim ludziom dał, 

byśmy uwierzyli, że i my 
zmartwychwstaniemy 

i z Bogiem w jedności żyć wiecznie będziemy. 
                                                                 

                                                                  Kazimierz 

Za tydzień: Informacja o Drodze Krzyżowej i 

spotkaniu z samotnymi. 

Do użytku wewnętrznego 
                                            Redakcja: Kazimierz Dusza 
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