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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) 

WIELKANOC 
Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa. To 

najważniejsze święto dla wszystkich chrześcijan, święto 
radości. Alleluja, Jezus Żyje. 

 
A tak niedawno przeżywaliśmy Tridum Paschalne 
przypomnijmy te ważne wydarzenia. Wielki Czwartek dzień 
Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Pan Jezus, ofiarował Bogu Ojcu 
pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. 
Następnie dał Apostołom do spożycia oraz polecił im i ich 
następcom, aby to czynili na jego pamiątkę. Oprócz 
ustanowienia Eucharystii w liturgii tego dnia wspominaliśmy 
ustanowienie sakramentu kapłaństwa.  

 Koleiny dzień to Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Chrystusa. Atmosferę tego 
dnia cechuje szczególna powaga. Myśli i serca wierzących kierują się na Golgotę, 
gdzie na Krzyżu Jezus dokonuje zbawienia świata. Kościół rozmyślając mękę 
swojego Pana oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie u boku Chrystusa 
umierającego na Krzyżu, wstawia się do Boga za zbawienie świata. W tym dniu, 
Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary, jest tylko udzielana Komunia święta, 
Tego dnia obowiązuje post ścisły. 
Wielka Sobota Dziś grób zamyka Tego, który w swojej dłoni zamyka to, co 
stworzone. Kamień zakrywa Tego, który okrywa niebo swą mocą. Śpi życie, drży 
otchłań i Adam zostaje uwolniony z więzów. Chwała Twojemu planowi zbawienia. 
Dzięki niej, wszystko wypełniwszy, dałeś nam wieczną sobotę. W ten dzień 
święcimy pokarmy.  
I wreszcie  Wielka Noc Zmartwychwstania. Zgodnie z prastarą tradycją noc 
poprzedzająca poranek Zmartwychwstania jest czuwaniem na cześć Pana. 
Liturgia Wigilii Paschalnej ze swej istoty jest nabożeństwem nocnym (vigiliare = 
czuwać). Dlatego i dziś wierni posłuszni poleceniu Ewangelii trzymając w rękach 
zapalone świece gromadzą się na modlitewnym czuwanie, oczekując swego 
Pana, aby gdy powróci zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu. 
Częściami Wigilii Paschalnej są: Liturgia Światła,  Liturgia Słowa, Liturgia 
Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna, i. Procesja rezurekcyjna, która rozpoczyna 
dalszy ciąg uroczystości Niedzieli Wielkanocnej. Drugi dzień Wielkanocy to 
Poniedziałek Wielkanocny zwany Lanym Poniedziałkiem lub tradycyjnie 
Śmigusem-Dyngusem.                                                          /Oprac Maria Fiejka/  
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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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WYWIAD Z KS. DR. MARIUSZEM BOGUSZEWSKIM /cz.II/ 

To druga część wywiadu – poznajmy drogę Księdza do kapłaństwa. 

Kazimierz Dusza /KD/ - Pochodzi Ksiądz nie z naszej diecezji. Proszę o jakieś 

szczegóły? 

Ks. dr Mariusz Boguszewski /Ks. MB/ Urodziłem się w Siemiatyczach na 

Podlasiu, moją miejscowością rodzinną jest wieś Żale, stara podlaska wioska 

która swoją historią sięga do czasów pogańskich. Zachował się kurhan a moje 

nazwisko wywodzi się od słowa bogusz którym był określany kapłan pogański. 

Dziś ta wieś liczy tylko kilkadziesiąt osób. Wielu wyjechało do miast, wielu wyemigrowało do Brukseli. 

Moja parafia Perlejewo jest oddalona od naszej wsi o 10 km., we wsi mamy od niedawna kaplicę 

dojazdową. Nasza parafia należy do diecezji drohiczyńskiej, tam ukończyłem seminarium duchowne. 

Święcenia Kapłańskie miałem w 2005 r. Później przez dwa lata byłem wikariuszem w par. św. Cyryla i 

Metodego w Hajnówce na skraju Puszczy Białowieskiej. W roku 2007, niespodziewanie, ks. bp Antoni 

Pacyfik Dydycz wysłał mnie na studia specjalistyczne do Rzymu. Była to wielka przygoda i spotkanie z 

wielkim światem Kościoła i nauki. Nauczyłem się dość dobrze języka włoskiego i poznałem trochę świat 

komunikacji Kościoła katolickiego w Rzymie. Na moim roku byli studenci pochodzący z 27 narodowości. 

Z niektórymi mam kontakt do dzisiaj. Jaka wielka różnorodność kulturowa, rozumienia Kościoła i świata. 

po trzech latach powróciłem do Drohiczyna i tam byłem odpowiedzialny za dom księży emerytów oraz za 

administrację seminarium oraz domu biskupa i kurii. Prowadziłem też diecezjalną edycję tygodnika 

katolickiego „Niedziela”. JE bp Tadeusz Pikus tuż po objęciu swoich rządów w naszej diecezji zdecydował 

abym przeniósł się do Warszawy na dokończenie studiów doktoranckich na UKSW. Tutaj spotkałem ks. 

Waldemara Cisło który zaproponował mi pracę w Papieskim Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w 

Potrzebie. Następnie po obronie doktoratu zostałem zatrudniony na Wydziale Teologicznym UKSW jako 

adiunkt. Taki jest stan na teraz. Co będzie w przyszłości to już decyzja Opatrzności Bożej. Nasza diecezja 

jest najmniejszą w Polsce. Dzięki mądrym decyzjom JE ks. bpa Antoniego Dydycza wielu księży 

wyjechało na studia zagranicę oraz w Polsce i ok. 40 jest poza granicą diecezji, zarówno w Polsce jaki i 

na misjach poza Ojczyzną.  

KD - Co skłoniło Księdza do służby Bogu właśnie w kapłaństwie i ile to już lat? 

Ks. MB - Pochodzę z rodziny bardzo bliskiej Kościołowi. W naszym domu odbywała się nauka religii oraz 

odprawiane były Msze święte pierwszopiątkowe i inne nabożeństwa. Nasz dom był od zawsze bardzo 

otwarty na księży. Więc myślę, że to było ważnym impulsem do podjęcia decyzji o wstąpieniu do 

seminarium. Oczywiście wahałem się tym bardziej, że wygrałem olimpiadę szkolną, które to zwycięstwo 

umożliwiało mi wstęp na wszystkie uczelnie o charakterze rolniczym bez egzaminów. Myślę, że w 

środowisku mówiło się, że mógłbym być księdzem. Pamiętam, że kiedy zawiozłem we wrześniu 

dokumenty do seminarium, rektor zapytał mnie dlaczego tak późno? Normalnie wszyscy przywozili 

podania w czerwcu. A ja nie śpieszyłem się jakoś specjalnie. W sierpniu byłem świadkiem na ślubie kolegi 

i nie chciałem być już przyjęty do seminarium. Uważam też, że decyzja o zastaniu księdzem jest jednak 

przede wszystkim decyzją Boga. To On daje powołanie. Pamiętam zdanie z pobytu w seminarium, że 

jeżeli nawet ktoś nie ma powołania to może je wymodlić jeżeli bardzo tego chce.  I tak zostałem kapłanem 

i trwa to już 17 lat.  / Ciąg dalszy za tydzień./ 



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.                                                                                     

2. 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.                          

3.  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.                                                                                                                                          

4. 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 Kozłowa i 

Sobikowa Kolonii oraz pojedyncze rodziny z 

całej parafii. Serdeczne Bóg zapłać.  

Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas 

oraz sponsorom za ufundowanie, 

przygotowanie i rozwiezienie paczek 

wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących 

w naszej parafii.                                                                                                                                     

5. Z racji Oktawy Zmartwychwstania 

Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje 

post, można spożywać pokarmy mięsne.                                                                                                                             

6.  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.                                                                                    

7. W sobotę 23 kwietnia planowany jest 

wspólny wyjazd młodzieży przygotowujących 

się do Sakramentu Bierzmowania do teatru 

Roma na spektakl ewangelizacyjny „Miłość i 

miłosierdzie“. Prosimy młodzież o 

zapisywanie się u swoich animatorów.                                                                                                                                        

8. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach 

św. nasz Parafialny Zespół Caritas zbierać 

będzie ofiary do puszek na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny 

syryjskiej w ramach programu Caritas Polska 

„Rodzina Rodzinie”.  O godz. 13:15 spotkanie 

dla dzieci klas IV w ramach przygotowania do 

Rocznicy I Komunii Św.                                                                     

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  w pkt. 136 należy wpisać numer 

KRS: 0000225750 

- w pkt. 137 wpisujemy kwotę 1% podatku 

- w pkt. 138 wpisać cel szczegółowy: PZC w parafii 

Sobików 

- w pkt. 139 koniecznie zaznaczyć:  X „ wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom.                                                                                           

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 

Niedzielny” i „Niedziela”. Jest również 

kwietniowy numer miesięcznika „Różaniec”. 

Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz 

tygodnik parafialny. 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 

Z okazji Świąt 

Zmartwychwstania 

Pańskiego pragniemy 

życzyć Parafianom, aby 

świąteczna atmosfera, wiara i miłość nie 

opuszczały Was przez cały rok. Zdrowia 

i wszelkiego dobra, wytrwałości, 

spokoju i pogody ducha, życzą: 

Duszpasterze  organizacje kościelne i 

red. „Wieści Parafialnych”. Szczęść 

Boże! 

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.         Dz. 1670/ 



Intencje Mszalne 17.IV 2022 – 24.IV 2022 
 

 

 

Niedziela, 17..04.im. Józef, Robert, Rudolf 

6.00  (Rezurekcja) - Za Parafian                                                                             

8.30 (Czachówek)  + Stanisławy, Stanisława i Ryszarda 

Tobiasz                                                                                           

10.00 + Aleksandra, Stefanii, Witolda i Jerzego 

Stankiewiczów, Marcjanny, Michała, Stefana, Zofii i 

Zygmunta Górka 

10.00 + Anieli (w 16 rocz. śm.) i Józefa Matyja, Hanny 

Sarnackiej, Edwarda i Anieli Czubaszek                                              

12.00 + Marianny Michalskiej w 2 rocz. śm., Jerzego i 

Andrzeja Michalskich, dziadków Michalskich i Dolińskich, 

Teresy i Zdzisława Szczepańskich, Andrzeja 

Pacholskiego                                                                                                                    

12.00 + Roberta Sudy (im.), Marianny i Stanisława 

Nowaków i zm. z rodz. Sudów, Nowaków i Wiśniewskich        

CHRZEST: Aleksandra Hanna Zamecka, Katarzyna 

Sobolewska, Blanka Julia Zaręba, Fabian Krężlewicz     

13.15 + Heleny Szóstkiewicz w 1 rocz. śm., Jana, 

Zdzisława, Andrzeja i Jerzego Szóstkiewiczów 

13.15 + Weroniki, Mieczysława i Zygmunta Opara, 

Grzegorza Piechnika                                       

18.04 Poniedziałek Wielkanocny im. Bogusława, 

Ryszard 

8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Róży z okazji urodzin                                                                                           

10.00 + Witolda Wrotka                                                                 

10.00 + Krystyny i Henryka Fudeckich, Lucyny i Henryka 

Pawlickich                                                                                            

12.00 + Jerzego Kur w 11 rocz. sm., Jana i Marka Kur, 

Tadeusza Gawędy                                                                                               

12.00 + Zygmunta Strzeżka (im.), Jakuba Tyborowskiego 

i zm. z rodz. Strzeżków i Fabisiaków                                                 

13.15 + Heleny (w 9 rocz. śmierci) i Zenona ( w 10 rocz. 

śm.) Chajęckich, Andrzeja Szymczaka                                                       

Wtorek, 19.04 .im. Adolf, Leon, Tymon  

18.00 + Aleksandry Zuzanny Gajowy w 1 rocz. śmierci 

Środa, 20.04. im. Agnieszka, Teodor 

18.00 Nowenna do MBNP 

- za parafian 

+ Barbary Łyjak w 17 rocz. śm., Kazimierza Łyjak, 

Kostancji i Pawła Artowicz, dziadków Łyjaków i 

Magdziarzów  

Piątek, 22.04 im. Gabriela, Łukasz, Idzi 

18.00 + Barbary Rutkowskiej w 10 rocz. śm., Zbigniewa 

Rutkowskiego w 16 rocz. śm. i zm. z rodz. Rutkowskich, 

Dominików i Lachów 

Sobota, 23.04. im. Wojciech, Jerzy, Gerard 

 17.00 + Heleny i Władysława Siecińskich, Melanii i 

Czesława Adamek, Zofii Szymczak, Marka Kamacia 

(im.), Stanisławy i Stanisława Kamać                                                      

17.30  + Marii Łachowicz w 1 rocz. śm.                                                                                             

18.00  + Pawła Jarosza w 8 rocz. śm. 

                              

 

Tweet od Papieża 

„Podążajmy w stronę Paschy z jego 

przebaczeniem. Ponieważ Chrystus 

nieprzerwanie wstawia się za nami u 

Ojca i patrząc na nasz agresywny i 

zraniony świat, nie męczy się powtarzaniem: 

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”  

/Franciszek/ 
  

Niedziela, 24..04.im. .Aleksander, Aleksy, Erwin  

8.30 (Czachówek)  int. wolna                                                                         

10.00 + Joanny Winiarek w 10 rocz. śm.                                                          

10.00 + Heleny, Ryszarda i Stanisława Piasek                                   

12.00 + Marianny Piecha w 10 rocz. sm., Czesława i Jarosława 

Piechów i zm. z rodz. Piechów i Karaluchów 

12.00 + Romana, Jadwigi i Stanisława Krawczyk, Jana i Stanisławy 

Soczewka 

13:15 + Wojciecha Nowaka (im.), Teresy i Józefa Nowaków 

13:15  O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jakuba Olizarowicza z okazji 

18 urodzin                                                                                             

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego                                                                      

+ Zofii i Czesława Królak (ur.)            Intencje spisano: 15.04.2022 r.    

 

Refleksja na Niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego 

Pusty grób Jezusa jest czytelnym 
znakiem, że tak naprawdę każdy grób jest pusty. 
"Pusta" jest też śmierć. I każdy smutek. Niby jest, 
ale pod zewnętrzną powłoką nic się nie kryje.  
Śmierć jest złudzeniem, że życie człowieka się 
kończy. Abyśmy nie ulegali temu złudzeniu, 
abyśmy byli realistami, Jezus uczynił swój grób 
pustym. Nie dawajmy się już więcej nabierać i nie 
bójmy się śmierci!.  /Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ// 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
Gdy Piotr biegł z uczniem do samego grobu, 
pusty grobowiec był niespodzianką dla obu, 

wszak nikt wcześniej nie powstał ze zmarłych - to rzecz 
oczywista 

i oni też Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, 

że On ma powstać z martwych. 
ale gdy zobaczyli – uwierzyli, że powstał  

i nie ma go wśród umarłych.                                               
                                   Kazimierz 
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