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Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
W czwartek kancelaria 

nieczynna 
 

Msze św. 
Niedziela 

* w kaplicy w Czachówku: 
8.30 

 * w kościele: 10.00, 12.00, 
13.15  

Dni powszednie 
18.00(17.00 –1X-1IV) 

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 po 
Mszy św. o godz. 10.00 

 

Spowiedź św. 
- podczas każdej Mszy św. 

- w 1. piątek miesiąca 
od godz. 17.00  

 

Odwiedziny chorych 
1. piątek m-ca od godz. 9.30 

 

Chrzest św. 
w każdą niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 12.00 
 

 

 

Liturgia Słowa 

 
Pierwsze czytanie: Ap 7,2-4.9-14 (Wielki tłum zbawionych) 
Psalm responsoryjny: Ps 24,1-6 

Drugie czytanie: 1 J 3,1-3 (Ujrzymy Boga takim, jakim jest) 

Ewangelia: Mt 5,1-12a (Osiem Błogosławieństw)  

 

1 Listopada – Dzień Radości 

 
Wielokrotnie byłem świadkiem, jak moi znajomi – efekt zeświecczenia naszej 

obyczajowości – mówili o Dniu Zmarłych, mając  na myśli dzień 1 listopada. I byli 

wielce zdziwieni, gdy zażartowałem: – Dzień Zmarłych? Aaaa, to mówisz o 2 

listopada. – Jak to o 2 listopada? No właśnie. Spróbujmy uporządkować, co 

wspominamy 1, a co 2 listopada? 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich 

Świętych. W tym dniu wspominamy 

wszystkich tych, którzy żyli przed 

nami i wypełniając w 

swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli 

wieczne szczęście 

przebywania z Bogiem w niebie. 

Kościół  w tym dniu wspomina nie 

tylko oficjalnie uznanych 

świętych, czyli beatyfikowanych i 

kanonizowanych, ale także 

wszystkich wiernych zmarłych, 

którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich naszych 

orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. W ten sposób wiernym 

pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do 

świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy 

otaczają nas opieką. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i 

nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, 

stawiając kwiaty i zapalając „płomyk nadziei”, wierząc, że już cieszą się oni chwałą w 

domu Ojca Niebieskiego. 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych, zwane także Dniem Zadusznym lub „zaduszkami”, Kościół wspomina w 

liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz 

przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów 

naszej wiary.                                                                                     / Jaromir Kwiatkowski / 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Liczenie Wiernych 2015 

Zgodnie z postanowieniem Konferencji 
Episkopatu Polski, co roku prowadzone są 
badania niedzielnych praktyk religijnych 
(dominicantes i comunicantes). W tym roku odbyło 
się ono 25.10.2015 r. Oto statystyka wiernych 
uczestniczących we Mszach Świętych w naszej 
parafii: 
 
Sobota 24.10.2015 r. godz. 17:00 

  dominicantes comunicantes 

Kobiety: 32 Kobiety: 19 

Mężczyźni: 14 Mężczyźni: 5 

Razem: 51 Razem: 24 

 

Niedziela 25.10.2015 r. godz. 8:30 

(Czachówek) 

  dominicantes comunicantes 

Kobiety: 110 Kobiety: 51 

Mężczyźni: 49 Mężczyźni: 15 

Razem: 159 Razem: 66 

 

Sobików Godz. 10:00 

  dominicantes comunicantes 

Kobiety: 131 Kobiety: 57 

Mężczyźni: 94 Mężczyźni: 42 

Razem: 225 Razem: 99 

 

Sobików Godz.12:00 

 

Sobików godz. 13:15  
  dominicantes comunicantes 

Kobiety: 110 Kobiety: 18 

Mężczyźni: 77 Mężczyźni: 5 

Razem: 187 Razem: 23 

 
Obecnych na Mszach Św. było 821 osób powyżej 
7 roku życia: 
Kobiet: 503 Mężczyzn: 318 
Do Komunii Świętej przystąpiło: 315 osób 
Kobiet: 218 Mężczyzn: 97 
Frekwencja uczestniczenia wiernych w Niedzielnej 
Mszy Świętej wyniosła: 20,52% 
 

 

Peregrynacja Znaków ŚDM 
 

Dzień 22 października przejdzie do historii 
naszej parafii. Tego 
właśnie dnia gościliśmy 
na terenie naszej parafii 
Symbole ŚDM : Krzyż 
oraz ikonę Matki Bożej 

Salus Populis Romani.  Od samego 
początku czyli od 1984 roku świadkiem 

Światowych Dni 
Młodzieży jest Krzyż 
Roku Świętego 

zwany Krzyżem 
Młodych. Został on 
podarowany przez 

Jana Pawła II. Widnieje na nim 
napis: "Nieście go po całej ziemi jako znak 
miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i 
głoście wszystkim, że zbawienie i 

odkupienie jest tylko w 
Chrystusie umarłym i 

zmartwychwstałym" 
Od 2003 wraz z 
Krzyżem Młodych 

wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi 
Romani - Opiekunka Ludu 
Rzymskiego.Peregrynacja odbyła się w 
Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w 
Cendrowicach. Był to czas choć krótki, bo 

peregrynacja trwała 45 
minut to atmosfera była 
podniosła, co dało się 
zauważyć po twarzach 

wszystkich 
uczestników.Bardzo serdecznie dziękujemy 
Strażakom OSP z Cendrowic 
Wolontariuszom ŚDM, Dyrekcji, 
Nauczycielom, młodzieży gimnazjalnej i 
gminnym służbom porządkowym  za pomoc 
w przeprowadzeniu Peregrynacji                
                                                                /ks. Mariusz/                                                                        

  dominicantes comunicantes 

Kobiety: 120 Kobiety: 73 

Mężczyźni: 84 Mężczyźni: 30 

Razem: 204 Razem: 103 



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś I niedziela miesiąca, Uroczystość 

Wszystkich Świętych. Po Mszy św. o godz. 

10.00 wyruszy na cmentarz procesja 

żałobna. Podczas procesji modlimy się za 

zmarłych poleconych tego roku w 

wypominkach jednorazowych. Ok. godz. 

12.00 przy ołtarzu polowym na cmentarzu 

odprawimy Mszę św. w intencji wiernych 

pochowanych na naszym cmentarzu. Po 

Mszy św. wg życzenia święcić będziemy 

pomniki. Tego dnia nie będzie Mszy św. o 

13.15 dla dzieci. Taca inwestycyjna 

przeznaczona będzie ponownie na pokrycie 

zadłużenia za nowe ogrodzenie cmentarza..  

2. Jutro 2 listopada Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 

Zaduszny). Msze św. w Sobikowie o godz. 

10.00 i 17.00. Po Mszach św. procesje w 

kościele za zmarłych. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

3. Na stoliczku za ławkami wyłożone są 

kartki na wypominki. W dniach 1 i 2 

listopada Wypominki przyjmowane będą 

również na cmentarzu. Jak zwykle prosimy 

o segregowanie śmieci i zachowanie 

należytego porządku na cmentarzu. 1 i 2 

listopada na cmentarzu parafialnym 

Ministranci z naszej parafii rozprowadzać 

będą znicze. Dochód ze sprzedaży zniczy 

przeznaczony zostanie na dofinansowanie 

tegorocznego obozu zimowego dla 

Ministrantów. Zachęcamy do zakupywania 

na cmentarzu zniczy u naszych 

Ministrantów. 

4.  Pierwsze osiem dni listopada stanowią 

zaproszenie do uzyskania przez wiernych 

odpustu zupełnego i ofiarowania go za 

zmarłych. Można go uzyskać za pobożne 

nawiedzenie cmentarza i modlitwę za 

zmarłych. 

5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I 

Sobota miesiąca. W Sobikowie spowiedź 

od godz. 16.30 a o godz. 17.00 Msza św. z 

nabożeństwem. W Czachówku spowiedź 

od godz. 18.00 i Msza św. z nabożeństwem 

do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. W I 

Sobotę miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy 

na Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep. 

Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach. 

6. Od października do 1 kwietnia 2016 

Nabożeństwa i Msze św. odprawiamy w 

porządku zimowym tj. o godz. 16.30 i 

17.00. W październiku zapraszamy na 

tradycyjne Nabożeństwa Różańcowe 

odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 16.30 a w Czachówku o godz. 18.00.  

7. W sobotę 7 Listopada - spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania z grup p. 

Marii Fiejki i p. Haliny Kępińskiej. O godz. 

17:00 rok I, o godz.18:00 rok II 

8.  W przyszłą niedziele 8 listopada o 

godz.18:00  Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Przed 

Mszą Św. o godz. 17:40 Wolontariusze 

Parafialnego Zespołu ŚDM zapraszają na 

czuwanie modlitewne, które jednocześnie 

będzie przygotowaniem do Mszy Św. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

ku zimowym tj. o godz. 16.30 i 17.00. W 

październiku zapraszamy na tradycyjne 

Nabożeństwa Różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 16.30 a w 

Czachówku o godz. 18.00.  

9. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  W 

zakrystii do odbioru jest również 

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod 

chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

parafialny. 

 



Intencje Mszalne 01 XI – 08 XI 
 

Niedziela 01.11. 
8.30 (Czachówek) Jadwigi Hryniewskiej w 2 rocz. śm. , 
Zbigniewa Hulanickiego w 22 rocz. śm. 
10.00 + Czesława Piecha w 6 rocz. śm. , Mariannę, 
Jarosława, Grzegorza, Jana, Annę Piechów, Władysława, 
Genowefę Karaluchów, Małgorzatę Michalską 
10.00 + Jana, Zbigniewa, Aleksandry Chmielewskich, Jadwigi 
Zagalskiej 
12.00 Za Wszystkich Wiernych Zmarłych na Cmentarzu 
Poniedziałek 02.11. 
10.00 + ks. Romualda Jaworskiego, Ks. Mirosława Tabakę, 
Stanisława Gzylewskiego 
17.00  + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej 
Wtorek 03.11. 
17.00 + Jerzego, Zofii, Tadeusza, Stanisławy, Henryka 
Wiśniewskich 
Środa, 04.11. 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+ Sławomira Bogusza (im), rodziców i teściów: Wiktorii i 

Henryka Boguszów, Janinę i Romualda Szrubów, Antoniego i 

Tadeusza Piecyk 

Piątek, 06.11. 
17.00 + Andrzeja Pacholskiego w 30 dni po śmierci 
18.00 (Czachówek) +Krystyny Bąk w 7 rocz. śmierci 
Sobota, 07.11. 
7.10 Godzinki 
7.30 Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca NMP 
16.00 + Zenona Buczka w 5 rocz. śmierci 
16.30 + Stanisławy i Jana Soczewków 
17.00 + Krzysztofa Lasockiego w 4 rocz. śmierci 
Niedziela 08.11. 
8.30  (Czachówek) Dziękcz.-błag. dla syna Artura w 47 rocz. 
ur. i dary Ducha Św. dla jego rodziny 
8.30  (Czachówek) + Zofii i Stefana Pieniążków  
10.00 +Edwarda w 4 rocz. śm. , Jerzego Jankowskich, 
Sławomira Krzyczkowskiego 
10.00 + Wiesława Michalskiego w 1 rocz. śm. , Aleksandry 
Jędral w 1 rocz. śmierci, zm. z rodz. Jędralów i Krawczyków 
12.00 + Edwarda Tywonka w 22 rocz. śm. , rodziców 
Pęczków i Tywonków, Marianny i Mariana Kalikowskich 
12.00 + Eugeniusza Molaka 
Chrzest: Lena Miszkowska 
13.15 + Gabrieli, Dariusza w 6 rocz. śm. , Stanisława, Stefanii 
i Józefa Trzochów 
13.15 + Zofii, Stanisława i Wandy Zwolińskich 
18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów do 
Bierzmowania 
+ Genowefy, Henryka Białęckich, Tadeusza, Marianny 
Mańkowskich 

intencje spisano 29.10.15 

 

 

Refleksja na  

Uroczystość Wszystkich 

Świętych 

„Błogosławieństwa ” 
 

Kiedy słuchamy dziś błogosławieństw 

Pana Jezusa, wydają się nam one 

odległe i nieosiągalne, tak jak wydaje się nam niedostępna 

świętość. Gdy jednak próbujemy odczytać je w kontekście 

życia naszych bliskich i przyjaciół, którzy już odeszli do 

Pana, a co do których nosimy w sercu przekonanie, iż 

przynależą do niezliczonej rzeszy Wszystkich Świętych, 

wtedy wezwania „błogosławieni jesteście” stają się 

niezwykle bliskie i realne. Świętość staje się dla nas 

dostępna dzięki „dziewiątemu błogosławieństwu”: 

„Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę 

Baranka...”. Nasi bliscy święci, to ci, „którzy przychodzą 

z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we 

krwi Baranka”.                                     /ks. Jakub Szcześniak/ 

 

 

 

 
Codziennie, w dniach od 1 do 8 listopada wierni mogą 

uzyskać odpust zupełny (w pozostałe dni roku odpust 

częściowy), który ofiarowuje się wyłącznie za zmarłych. 

Natomiast 2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych 

zmarłych odpust zupełny ofiarowuje się tylko za zmarłych 

przeżywających czyściec. W tym celu należy pobożnie 

nawiedzić cmentarz i odmówić, choćby w myśli, modlitwę za 

zmarłych. Oprócz tego wymagane jest zachowanie 

zwyczajnych warunków odpustu, jak spowiedź 

sakramentalna, stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św. 

i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Modlitwa i 

ofiarowanie odpustu za zmarłych jest o wiele ważniejsze niż 

wszelkie zewnętrzne przejawy pamięci. 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
    

 Pośród nas jest wielka rzesza Błogosławionych: 
ubogich w duchu,  prześladowanych , strapionych, 

smutnych, cichych, prześladowanych,  

miłosiernych, niesłusznie oskarżanych  

   czyli Beatyfikowanych  
i  «wielka jest wasza nagroda w niebie» 

Tak mówi Jezus do nich, a więc i do Ciebie. 

     
                                                             Kazimierz 
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