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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)  
Drugie czytanie: 1 Kor 5, 6b-8  (Wyrzućcie stary kwas) 
Ewangelia: J 20, 1-9  (Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego) 

Wielkanoc 

 

 

 

 

Papież Franciszek do Polaków 

 Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do świętego Triduum Paschalnego, 
prośmy Pana, aby otworzył nasze serca i wprowadził nas w tajemnicę 
Swojej miłości, jaką okazał nam umierając na krzyżu, aby uwolnić nas z 
mocy zła i śmierci i wprowadzić nas do nowego życia. W tych dniach, w 
których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych 
bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego 
błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i będzie źródłem pokoju i 

nadziei!. 

Zmartwychwstanie Jezusa to czas otuchy i nadziei, która niesie odrodzenie i 
napełnia wszystkich pokojem. To czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. Niech Święta Wielkanocne przyniosą radość wszystkim 

czytelnikom „Wieści Parafialnych” wzajemną życzliwość, siłę w pokonywaniu 

trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.                                      Kazimierz Dusza.  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek, środa, 

piątek 
godz. 17.00 – 19.00 

sobota 
14.00 – 16.00 

We wtorki  i  czwartki 
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 18.00 
*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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Śpiew jako forma modlitwy 

Wielka Noc. Radosne święta . Będzie dużo 
pieśni w czasie liturgii mszalnej w kościele. W 
kontekście śpiewu liturgicznego i muzyki 
sakralnej w ogóle słynna jest anegdota, 
zgodnie z którą mówi się, że „kto śpiewa, dwa 
razy się modli, a kto fałszuje – modli się trzy 
razy”. Gdy przyjrzymy się tej kwestii nieco 

uważniej, dowiemy się, że śpiew to jedna z 
najstarszych form modlitwy na świecie, 
przywoływana już w „Starym Testamencie”. Z 
kolei w Ewangelii możemy przeczytać, że 
Jezus także śpiewał ze swoimi uczniami. 
śpiewanie to język, za pośrednictwem którego 

przekazujemy swoje emocje. śpiew wzbudza dobre echo nie tylko w przestrzeni sakralnej, 
odbijając się od murów kościoła, ale wzbudza rezonans wiary w sercach słuchaczy, 
zachęcanych w ten sposób do aktywnego udziału w życiu Kościoła.  
 
Jest to jedna z najstarszych form modlitwy jaką znamy. I najstarsza znana na świecie forma 
działalności artystycznej człowieka. Co do tego zgadzają się wszyscy specjaliści. Pan Jezus 
sprawując z uczniami Ostatnią Wieczerzę prawdopodobnie śpiewał przewidziane w tej 
celebracji psalmy. W związku z tym śpiewa się w Kościele i śpiew ma znaczenie kultyczne. 
Naszym śpiewem odpowiadamy na Boską inicjatywę miłości, na łaskę odkupienia. Śpiew 
liturgiczny łączy ziemię z niebem. Jednoczy także modlących się i wyraża ich duchowe 
zaangażowanie. Śpiew także przemienia człowieka. Wystarczy zapytać Polaków, którzy 
gdzieś na obczyźnie wykonywali podczas liturgii hymn "Boże coś Polskę" lub włączali się 
swoim głosem w chór kolędników...Zagonieni, zatroskani, gubiąc niekiedy z własnego 
horyzontu to co najważniejsze, pojawiają się na takim nabożeństwie i nagle... Łkają ze 
wzruszenia, choć tego absolutnie nie planowali. 
  
Śpiew jest także terapeutyczny. Biblijny Dawid śpiewał Saulowi, który był pogrążony w 

depresji! Śpiewanie z innym człowiekiem, dla człowieka, do człowieka potrafi podnosić na 

duchu zarówno wykonawców jak i odbiorców tej niezwykłej muzyki. Mówiąc natomiast o 

symbolicznej wymowie modlitwy śpiewem trzeba też zwrócić uwagę na to, iż człowiek 

śpiewa całym swoim życiem wyśpiewując przed Bogiem swoistą pieśń żywota. Niekiedy 

oczywiście niemiłosiernie fałszuje się przez swoje grzechy, słabości, przywary, złe wybory, 

upadki. Ale odkrywając w sobie pragnienie duchowej harmonii oraz umiejętność z dobrze 

uformowanego sumienia możemy każde zło naprawić i wrócić do współtworzenia z bliźnimi 

Symfonia Mundi – pochwalnego hymnu całego stworzenia na cześć Boga kreatora. 

Śpiewajmy więc dobrze i mądrze.  

/Oprac Kazimierz Dusza na podstawie art. Agnieszki Kołodziejczyk w Niezależna .pl/ 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę naszym Duszpasterzom oraz Parafianom opieki  

i błogosławieństwa Bożego, abyśmy wszyscy niebawem, bez ograniczeń, mogli świętować 

ze wszystkimi bliskimi i przyjaciółmi w zdrowiu i szczęściu. 

W imieniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej - Alicja Rączka 



                                    Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W czasie pandemii Służba Boża w 

parafii sprawowana jest wg ogłoszonego 

programu. Prosimy o zachowanie zasad 

higieny i respektowanie zakazów i 

nakazów władz państwowych i 

kościelnych. 

2. Dziś  Niedziela Zmartwychwstania 

Pańskiego. Rozpoczynamy Okres 

Wielkanocny trwający do Niedzieli 

Zesłania Ducha Świętego. Msze św. jak 

w każdą niedzielę. Jutro, w II Dzień 

Wielkanocy Msze św. odprawiamy jak 

w każdą niedzielę, również o godz. 

13.15.                                                                

3. Z racji Oktawy Zmartwychwstania 

Pańskiego w najbliższy piątek nie 

obowiązuje post, można spożywać 

pokarmy mięsne.                                                                                                                             

4.  W przyszłą niedzielę z okazji Święta 

Miłosierdzia Bożego odprawimy 

dodatkową Mszę św. o godz. 15.00. 

Rozpoczniemy ją Koronką do 

Miłosierdzia Bożego.                                           

5. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny, 

Nowych Grobic, Obrębu, Czaplinka i 

Krępy za złożone w tym tygodniu ofiary 

na kwiaty do Grobu Pańskiego.                                                                                                                             

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. KPRM informuje, ze z uwagi na 

zagrożenie koronawirusem wszystkie 

wyjazdy zostały odwołane lub 

zawieszone. Informacji udziela p. 

Bogumiła Dusza telefonicznie pod nr. 

tel. 664 743 764 lub mailowo pod adres: 

bogumila.dusza48@gmail.com. 

8. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela” oraz miesięcznik 

„Różaniec”. Do „Niedzieli” dołączony 

jest modlitewnik „Oblicza Jezusa”. Jej 

cena wynosi 10,- zł. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne”.  
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 

Wielkanoc. W czasie Mszy świętej 

dziękowałam Panu Jezusowi, że raczył 

nas odkupić, i za ten największy dar, to 

jest, że raczył nam dać swą miłość w 

Komunii świętej, to jest samego siebie. W 

tym samym momencie zostałam 

ociągnięta w łono Trójcy Przenajświętszej 

i pogrążona zostałam w miłości Ojca, 

Syna i Ducha Świętego. Te momenty 

trudno opisać /Dz. 1620/ 
 

 

Z okazji Świąt Wielkiej 

Nocy, Parafialny Zespół  

Caritas składa wszystkim 

Kapłanom, Parafianom 

najserdeczniejsze życzenia. Nie zatrzymujcie 

się tylko przy pustym grobie, ale z 

umocnioną wiarą głoście świadectwem życia 

radosną Nowinę, że Chrystus 

Zmartwychwstał! Niech Jezus wejdzie w Wasze 

życie rodzinne i wspólnotowe z darem 

miłości i pokoju, abyście w Jego uwielbionych 

Ranach znaleźli moc i siłę do budowania 

prawdziwych więzi.    - Prezes Elżbieta Talarek 
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                       Intencje Mszalne 12 IV 2020 – 19 IV 2020 
 

 

 

Niedziela, 12.04. Wielkanoc 

8.30 (Czachówek)  int. wolna                                                                                 

10.00   + Jakuba Tyborowskiego                                                                                           

10.00 + Józefa i Anieli Matyja, Edwarda i Ireny Czubaszek, 

Hanny Sarnackiej 

12.00 O bł. Boze i potrzebne łaski dla Krystyny i Zdzisława 

Borowskich w 40 rocz. ślubu                                                               

12.00 + Wojciecha Rączka                                                                                                   

13.15 + Witolda Wrotka w 7 rocz. śmierci  

Poniedziałek 13.04.   Poniedziałek Wielkanocny                                                                                                 

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy Gaca w 5 rocz. śmierci 

10.00 + Piotra Pęczka w 1 rocz. śmierci 

12.00 + Stefana Kowalczyka w 8 rocz. śm., Antoniny i 

Józefa Kłoszewskich                                                                                

13.15   + Heleny Chajęckiej w 7 rocz. śmierci, Zenona 

Chajęckiego w 8 rocz. śm., Andrzeja Szymczaka 

Wtorek, 14.04. 

17.30  + Zofii Królak w 30 dni po śmierci                                                 

18.00 + Wacława Adamka w 16 rocz. śm.śmierci                          

Środa  15.04.    

17.30   + Stanisławy Kowalec w 30 dni po śmierci                           

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

- O miłosierdzie Boże i pokój w sercu                                              

Piątek, 17.04.  

17.30    + Joanny Tywonek w 30 dni po śmierci                                                                                            

18.00  + Tadeusza Golika w 4 rocz. śmierci 

Sobota, 18.04.  

17.30 + Wojciecha i Pawła Wiśniewskich, Władysławy i 

Zygmunta Samoraj o                                                                         

18.00 + Stanisława Manturzyka w 17 rocz. śm., Ireny 

Manturzyk, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego i zm. z rodz. 

Manturzyków i Kasprzaków 

Niedziela,  19.04.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy i Mariana Osińskich                          

10.00 + Łukasza Tywonka 

10.00 + Zofii (w 10 rocz. śm.) i Józefa Prendotów, Krystyny 

i Henryka Mikielskich                                                                                          

12.00  + Jerzego Kur w 9 rocz. śm., Jana i Marka Kur, 

Tadeusza Gawędy                                                                                             

12.00 + Rafała Świątkiewicza, Kazimierza i 

Stanisław Świątkiewicz                                                                                        

Z okazji Świąt Wielkanocnych Koło 
Przyjaciół Radia Maryja składa 

Kapłanom i Parafianom najserdeczniejsze 
życzenia spotkania ze Zmartwychwstałym 
Jezusem, abyśmy we wszystkich trudnościach, 
mogli doświadczyć odważnego i chwalebnego  
zwycięstwa Chrystusa - Bogumiła Dusza 

 

 

Tweet od Papieża 

„Ja jestem zmartwychwstaniem i 

życiem… Uwierzcie! Pomimo płaczu 

ciągle wierzcie, nawet jeżeli wydaje 

się, że śmierć zwyciężyła. Pozwólcie, 

aby Słowo Boże przywróciło życie tam, gdzie jest 

śmierć..”                                               /Franciszek/                                         
  

13.15 + Ryszarda, Heleny i Stanisława Piasków                                                                                             

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego, int. wolna  

Intencje spisano .10.04.2020                                    

 

Refleksja na  

Niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego 

Wielkanoc to radosny poranek 
Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa 
- tak często dziś, chociażby na kartkach świątecznych, 
zastępowanego żółtymi kurczaczkami, jarmarcznymi 
pisankami i zajączkami. A gdzie wspomnienie i 
refleksja wydarzeń na Kalwarii? Gdzie droga, gdzie 
krzyż? Gdzie wiara w zwycięstwo życia nad śmiercią? 
Dobra nad złem? Często my sami o tym zapominamy, 
goniąc za komercją, podążamy za doczesnością 
ulegamy biegowi czasu - a czas ten prowadzi do… No 
właśnie - dokąd? I to jest dobre pytanie na tegoroczną 
Wielkanoc. Dokąd zmierzasz? Czego szukasz? Jaki 
jest cel Twojego życia? /Deon.pl/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 

«Zabrano Pana z grobu…», mówiły niewiasty, 
nie weszły do środka, grób był pusty i ciasny, 

ale gdy weszli uczniowie i zobaczyli złożone płótna, 

rozchmurzyła się twarz Szymona,  

                                     nie była już smutna, 

bo zrozumieli co oznacza brakująca postać, 

i uwierzyli Pismu, że On ma z martwych  

                                                   powstać! 

                                                        Kazimierz 

W następnych WP o Miłosierdziu Bożym i św. Wojciechu 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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