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                                   Trzecia Niedziela Wielkanocna  

                                                                        Liturgia Słowa 
 
Pierwsze czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19  (Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa) 

Psalm responsoryjny: 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. MARCIN I - BISKUP 

MĘCZENNIK 

13 kwietnia obchodziliśmy wspomnienie papieża 

św. Marcina I, biskupa i męczennika. Św. Marcin I 

był synem kapłana Fabrycjusza, urodził się w Umbrii 

w Todi. Marcin jako diakon był apokryzjariuszem 

papieża Teodora I w Konstantynopolu. Po śmierci 

Teodora I został wybrany na papieża i konsekrowany nie 

czekając na zatwierdzenie wyboru przez cesarza Konstansa II, który dotknięty 

osobiście takim postepowaniem papieża elekta, odmówił uznania go za prawowitego 

papieża. Papież Marcin I pragnął wobec monoteletyzmu wyraźnie określić 

stanowisko Kościoła rzymskiego, zwołał synod w kościele Zbawiciela na Lateranie, 

który potępił monoteletyzm i edykt Typos Konstantyna II. Dokumenty synodu zostały 

rozesłane do wszystkich biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskiego także 

do cesarza Konstansa II. Cesarz rozkazał egzarsze Rawenny szambelanowi 

Olimpiusowi (650) aresztowanie papieża. Egzarcha Olimpius widząc poparcie, jakim 

cieszył się papież, sam zbuntował się przeciw cesarzowi. Nowy egzarcha Teodor 

Kalliopas 17 czerwca 653 r. aresztował papieża. 

Papież Marcin I nie stawiał oporu, został wywieziony na Naksos, gdzie chory w 

nędzy spędził cały rok, następnie wywieziony do Konstantynopola, stanął przed 

sądem senatu. Został oskarżony nie o obronę ortodoksyjności i potępienie Typos, 

ale o podżeganie do buntu egzarchę Olimpiusa wzniecenie rozruchów i bezprawnie 

ogłoszenie się papieżem. Skazany na śmierć, został publicznie rozebrany z szat 

biskupich, zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce kaźni. Za 

wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci zamieniono 

Marcinowi I na zesłanie do Chersonezu na Krym, gdzie z powodu nieludzkich 

warunków zmarł. Pochowano Marcina I w miejscowym kościele pod wezwaniem 

Najświętszej Maryi Panny. Jego doczesne szczątki jako relikwie przeniesiono z 

czasem do San Martino ai Monti. Marcin I modląc się za swojego następcę, 

Eugeniusza I zaakceptował jego wybór. Marcin I był ostatnim z papieży, którego 

Kościół wpisał do katalogu świętych męczenników. 

                                                                                                        /Oprac. K. 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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Lektura „Pierwszego Wizerunku”  /cz. XII/ 

Kontynuujemy końcowe fragmenty prezentowanej książki „Pierwszy Wizerunek” . To już 

dwunasta część dotycząca historii Obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Poprzednie fragmenty 

znajdziecie Państwo w nr 41 – 203 z 16.12. 2018 r., w nr 03 - 208 z 20.01.2019 r. oraz w 

WP nr 05 – 255 z 02.02.2020 r., nr 07-257 z 16.02.2020 r., nr 08-258 z 23.02.2020 r. ,nr 13 

– 263 z 29.03.2020 r., nr 02 – 295 z 10.01.2021 r., nr 03-296  z 17.01.2021 r., nr 06-299 z 

07.02.2021 r.,nr 10-303 z 07.03.2021 r. i nr 11 304 z 14.03.2021 r. 

/…/ . Popatrzmy w Jego miłosierne spojrzenie, które na tym obrazie jest 

spojrzeniem z krzyża.    

 

Zakończenie 

 

/…/ Złóżmy z pokorą i ufnością ręce do modlitwy o Miłosierdzie Boże. Niech nasze serca 

napełnią się radością, gdy wzrok skierujemy na postać Jezusa. Jego prawa ręka wzniesiona 

do błogosławieństwa czeka, by błogosławić tego, kto z wiarą i nadzieją prosić będzie. I 

przyjdzie Jezus do wzywającego go, bo Jego stopy choć przebite, są ciągle gotowe przyjść 

do nas ze swoimi łaskami. Dlatego Jezus mówi: Podaję ludziom naczynie, z którym mają 

przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: 

„Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327). Wielokrotnie na kartach Dzienniczka znajdziemy obietnice dla 

tych, którzy się zatrzymają na modlitwie przed tym obrazem. Obiecuję, że dusza, która czcić 

będzie ten obraz nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 

a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam, bronić będę jako swej chwały (Dz.47). 

Spełnianie obietnic przez Pana Jezusa nie traci na aktualności. Dopóki Jezus będzie 

odbierał cześć w tym obrazie, dopóty będzie wylewał strumienie łask ze źródła 

nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Niech z naszych serc płynie nieustanna modlitwa 

uwielbienia, niech płyną błagania, dziękczynienia, niech płyną pieśni ku chwale Miłosierdzia 

Bożego. Wpatrzeni w Najświętsze oblicze Jezusa na tym 

obrazie zaśpiewajmy jedną z nich: 

1. Ty do nas idziesz, Miłosierdzie Boże, 

I swoją ręką  błogosławisz ludzi, 

Którzy do stóp Twych chylą się w pokorze, 

We łzach, cierpieniu i życzliwym trudzie. 

2. Ty do nas idziesz ze słodkim Obliczem 

i promieniami nam oświecasz dusze, 

Aż człowiek pozna, że jest tylko niczym 

I tonie we łzach, miłości i skrusze.                                                                                                        
cdn.  
 

 

W tym tygodniu z naszej wspólnoty do Domu Ojca odeszli:  
- Irena Elżbieta Krawczyk z Kozłowa, l. 68 
- Helena Szóstkiewicz z Krzaków Czaplinkowskich, l. 90 
- Włodzimierz Andrzej Grzewiński z Sobikowa, l. 70 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…….. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Niedziela Biblijna. Od 2017 r. jest 

ona także dniem Narodowego Czytania 

Pisma Świętego. Rozpoczyna ona trwający 

do 24 kwietnia br. XIII Tydzień Biblijny. W 

tym roku przeżywać go będziemy pod 

hasłem: Zgromadzeni na świętej Wieczerzy 

(1 P 1, 12).   

2. Po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie 

formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i 

ich rodziców ze szkoły w Dobieszu. Dzieci 

otrzymają medaliki.                                                                 

3. Rozpoczynamy bezpośrednie 

przygotowanie do Sakramentu 

Bierzmowania. Młodzież zapraszamy: 

- 24 kwietnia w godz. 9.00 – 12.00 Dzień 

skupienia i pierwsza próba 

- 4 maja o godz. 17.00 egzamin dla 

bierzmowanych gr. I, o godz. 19.00 egzamin 

dla bierzmowanych gr. II                                                                                                                                                                                                                        

- 5 maja o godz. 19.00 odprawa liturgiczna, 

nabożeństwo pokutne i spowiedź. 

- 6 maja o godz. 19.00 trzecia odprawa 

liturgiczna z świadkami bierzmowania, 

możliwość spowiedzi dla świadków                                                                                                                              

- 8 maja godz. 16.00 i 18.00 Sakrament 

Bierzmowania udzielany przez JE ks. bpa 

Piotra Jareckiego 

4.  W 4. Niedzielę Wielkanocną (Dobrego 

Pasterza), tj. 25 kwietnia br. rozpoczyna się 

Tydzień Modlitw o Powołania do 

Kapłaństwa i do Życia Konsekrowanego (25 

kwietnia – 2 maja). Zbiórka na tacę zbierana 

w 4. Niedzielę Wielkanocną jest 

przeznaczona na potrzeby Wyższego 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego 

Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.                                                                                                                                      

5. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela 

miesiąca. Po wszystkich Mszach św. nasz 

Parafialny Zespół Caritas zbierać będzie 

ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych. Serdeczne  Bóg zapłać za 

każdą ofiarę.                                                                                                         

6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 13:15 

spotkanie dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św.                                                                                           

7.  Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Marcin Jedynak, kawaler z par. w 

Trąbkach i Milena Katarzyna Kobus, panna z 

Sobikowa w par. tutejszej – zapowiedź 

druga.                                                                              

– Michał Nielipiński, kawaler z par. św. 

Michała Ap. w Warszawie i Wiktoria Helena 

Dunin, panna z Sierzchowa w par. tutejszej – 

zapowiedź druga.                                                                          
– Janusz Sławomir Brodowicz, kawaler z par. w 

Piasecznie i Marta Magdalena Piotrowicz, panna z  
Sierzchowa w par. tutejszej – zapowiedź pierwsza                                                                                                                      

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.     

8. Trwa okres rozliczeń podatkowych. 

Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz 

naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W 

ubiegłym roku z tego tytułu na Caritas wpłynęła 

kwota 1000,- zł. Aby dokonać wpłaty 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do 

odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny.                                    

 

#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

  

"Sprawa Chrystusowa" trwa blisko dwa 
tysiące lat i za tę sprawę ludzie siedzą do 
dziś dnia w więzieniach. Sprawa się nie 
przeżyła. Jest aktualna, świeża, młoda, 
pociągająca. Ileż wart się zmieniło, ile 
więzień rozsypało w gruzy, ile kluczy 
zardzewiało, ile zamków i łańcuchów 
opadło - a sprawa trwa. Została dotąd 
obroniona. Sprawa żyje!  
 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny  

O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie 
duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem 
święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że 
jestem miłosierdziem, nie dowierza 
dobroci Mojej. I szatani wielbią 
sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w 
dobroć Moją. /Dz, 300/ 

W następnych „Wieściach Parafialnych”        
Patron św. Wojciech i ostatni odcinek 
„Pierwszego Wizerunku”



Intencje Mszalne 18 IV 2021 – 25 IV 2021 
 

 

Niedziela, 18.04. im. Bogusława, Apoloniusz, Alicja 

8.30 (Czachówek)  O bł. Boże dla Róży                                                     

10.00 O zdrowie i Bożą opiekę dla Janiny z okazji 

urodzin                                                                                               

10.00 + Stanisławy Karbowiak w 7 rocz. śm., 

Ryszarda, Wojciecha, Zbigniewa i Jacentego 

Ziembickich.                                                                                       

12.00 + Jerzego Kur w 10 rocz. śm., Jana i Marka Kur, 

Tadeusza Gawędy                                                                             

12.00 O bł. Boże dla Honoraty i Stanisława Pietrzaków 

z okazji 50 rocz. ślubu                                                                               

CHRZEST: Oliwia Szymańska                                                                  

13.15 + Reginy Sobieckiej (greg. 14).                                                                                                                     
13.15 + Adama Stefana Kopieniaka – int. od siostry 

Poniedziałek 19.04 im. Konrad,  Leon, Leontyna,  

17.00 + Jadwigi Danuty Pachockiej w 30 dni po śm. 

17.30 +  Jerzego Józefa Jabłońskiego w 30 dni po śm. 

18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 15.) 

Wtorek, 20..04 im. Czesław, Agnieszka, Teodor 

17.30 + Barbary Łyjak w 16 rocz. śm., Kazimierza 

Łyjak, Konstancji i Pawła Artowicz, dziadków Łyjaków i 

Magdziarzów                                                                                   

18.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 16.) 

Środa,  21.04. im. Anzelm, Konrad, Feliks, Bartosz 

17.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 17.)                                                

18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Za Parafian 

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

Władysławy i Henryka Wojdat, Antoniny i Czesława 

Prasołek 

Czwartek, 22.04 .im, Łukasz, Leon, Teodor, Gaja 

7.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 18.) 

Piątek, 23.04. im. Wojciech, Jerzy, Gabriela, Lena 

16.30 + Wojciecha Rączki i zm. z rodz. Rączków i 

Szczukiewiczów                                                                              

17.00 + Reginy Sobieckiej (greg. 19.) 

17.30 + Jerzego Lewandowskiego (im.), Kazimierza 

Lewandowskiego                                                                       

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

Nowaków 

Sobota 24.04. im. Grzegorz, Euzebiusz, Aleksy 

16.00 O bł. Boże dla Zofii Fiejki z okazji 18 urodzin 

16.45 O bł. Boże dla Bożeny i Mariana z okazji 40 rocz. 

ślubu                                                                                           

17.30 + Reginy Sobieckiej (greg. 20.)                                              

18.00  + Stanisława Manturzyka w 18 rocz. śm., Ireny 

Manturzyk, Hanny Jeleń, Józefa Sadowskiego i zm. z 

rodz. Manturzyków i Kasprzaków 

Niedziela, 25.04..im. Marek, Jarosław, Piotr 

8.30 (Czachówek)  int. wolna 

10.00 + Marianny Piecha w 9 rocz. śm., Czesława i  

 

 

Tweet od Papieża 
„Pan nie chce, abyśmy ciągle 

rozmyślali o naszych upadkach, ale 

byśmy spojrzeli na Niego, który w 

upadkach widzi dzieci, które trzeba 

podnieść, w nędzy widzi dzieci, które 

trzeba z miłosierdziem kochać.”.        Franciszek/ 
  

Jarosława Piecha i zm. z rodz. Piechów i Karaluchów                                                                             

10.00 + Pawła Jarosza                                                                  

12.00 + Joanny Winiarek w 9 rocz. śm.                                                                                                                                                                        

12.00 + Anny, Marianny i Antoniego Piekarniaków, Zygmunta i 

Witolda Piekarniaków, dziadków Bratosów i Piekarniaków, Elżbiety 

Janickiej, zm. z rodz. Wierzchowskich 

13.15 + Reginy Sobieckiej (greg. 21).                                                                                                                     

13.15 + Marka Olczaka (im.)                                                                                        

Intencje spisano  15.04.2021  r.      
 

 

Refleksja na Trzecią Niedzielę 

Wielkanocną  
Bardzo często, patrząc z perspektywy 
czasu na różne trudne życiowe sytuacje, 

mówimy: "Tak miało być". Nie oznacza to, że panuje 
nad nami jakieś fatum, przed którym nie da się uciec. 
Ani że wszystko jest wolą Boga (np. grzech nie jest 
wolą Boga). Jednak nie da się nie odnieść wrażenia, 
że jest jakiś Rozum, który ingeruje w nasze życie i robi 
coś, co nie zawsze jest po naszej myśli, ale 
ostatecznie okazuje się bardzo dobrym posunięciem. 
Tym Rozumem jest miłujący nas Bóg. Trzeba o takich 
rzeczach mówić, bo to bardzo pomaga - człowiekowi 
żyć, a Bogu działać w naszym życiu. 
 Deon Mieczysław Łusiak /SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Nie tylko uczniowie nie kryli zdumienia 
Gdy Jezus zapytał: «Macie tu coś do 

jedzenia?». 
Pomyśl, Jezus po zmartwychwstaniu nie był 

duchem 
lecz człowiekiem ze zmysłami, smakiem, 

wzrokiem, słuchem 
i dzisiejsza Ewangelia mówi, że dnia trzeciego 

Mesjasz zmartwychwstanie, a ty 
masz być świadkiem tego. 

 

                                                      Kazimierz 

Do użytku wewnętrznego 

 Redakcja: Kazimierz Dusza 
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