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Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
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Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 

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 
 

 

                                                  Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 

 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Syr 35, 12-14. 16-18 (Modlitwa pokornego przeniknie obłoki)  

Psalm responsoryjny: Ps 34 (33), 2-3. 17-18. 19 i 23 (R.: por. 7a) 

Drugie czytanie:  2 Tm 4, 6-9. 16-18 (Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu) 

Ewangelia: Łk 18, 9-14 (Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika) 

 

Nowi Święci w Kościele 

 

Od 16 października Kościół ma 
siedmioro nowych świętych: dwoje 
Francuzów (ks. Salomon Leclercq  
i s. Elżbieta od Trójcy 
Przenajświętszej), dwóch Włochów 
(ks. Ludwik Pavoni i ks. Alfons Maria 
Fusco), Hiszpana (bp. Manuel 
González García), Meksykanina 
(Józef Sanchez del Rio) i 

Argentyńczyka (ks. Józef Gabriel del Rosario Brochero). Są wśród nich trzej 
założyciele zgromadzeń zakonnych, siostra klauzurowa a także ofiara rewolucji 
francuskiej. Postacią najbliższą Papieżowi jest jego rodak ks. Józef Gabriel del 
Rosario Brochero. Był on wiejskim proboszczem w północnej Argentynie. Jego parafia 
była bardzo rozległa i położona na górzystym terenie. Ciągle więc był w drodze, by 
służyć swym parafianom. Szerzył wśród nich rekolekcje ignacjańskie. Zazwyczaj jest 
przedstawiany, jak dosiada swego muła, na którym podróżował po parafii. Franciszek 
zaliczył go w poczet błogosławionych w 2013 r. Postacią najbardziej ujmującą i chyba 
najważniejszą, bo stanowiącą wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży, jest 
piętnastoletni Meksykanin Józef Sanchez del Rio. Zginął on w 1928 r. w czasie tak 
zwanej Cristiady. Zaciągnął się on wraz ze swymi braćmi do Cristeros. Był to ruch, a 
raczej oddziały, do których należało ok. 50 tys. Meksykanów ze wszystkich warstw 
społecznych. Powstał on w reakcji na antykatolickie ustawodawstwo prezydenta 
Callese. Kiedy w 1926 r. biskupi zostali zmuszeni do zrezygnowania z publicznych 
Eucharystii, ludzie zaczęli się burzyć. Po jednej z bitew Józef dostał się do niewoli. 
Był okrutnie torturowany, zdarto mu skórę ze stóp. Wielokrotnie nakłaniano go, by 
wyparł się Chrystusa i w ten sposób ocalił swoje życie. Ten jednak konsekwentnie 
odmawiał. W końcu został zastrzelony.        Jego ostatnie słowa to: „Niech żyje 
Chrystus Król i Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe”. 
                                                                                                            /Radio Watykańskie/ 
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Orędzie Papieża Franciszka na Światowy 

Dzień Misyjny 23 października 2016 roku 
 

Kochani Bracia i Siostry! 

Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca 
szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: 
zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, 
ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno wobec ducha, jak i wobec ciała. 
W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy 
zaproszeni do „wyjścia” jako uczniowie-misjonarze, oddając na tę 
służbę swoje talenty, swoją kreatywność, swoją mądrość i 
doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej 
rodzinie ludzkiej. Na mocy nakazu misyjnego Kościół troszczy się o 
tych, którzy nie znają Ewangelii, bo pragnie, aby wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doświadczyli miłości Pana. „Misją Kościoła jest 
głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii” (Bulla 
Misericordiae vultus, 12) i głoszenie go w każdym zakątku ziemi, aby 
dotarło do każdej kobiety, mężczyzny, osoby 
starszej, człowieka młodego i dziecka. 
Miłosierdzie budzi w sercu Ojca głęboką radość, 
gdy spotyka każdego człowieka. Od samego 
początku zwraca się On również serdecznie do 
tych najsłabszych, ponieważ Jego wielkość i moc 
objawiają się właśnie w zdolności utożsamiania 
się z maluczkimi, odrzuconymi, uciskanymi 
(por. Pwt 4, 31; Ps 86, 15; 103, 8; 111, 4). Jest On 
Bogiem łagodnym, wrażliwym, wiernym. Staje się 
bliskim wobec osób potrzebujących, aby być 
bliskim wobec wszystkich, a zwłaszcza ubogich. 
Z czułą troską angażuje się w ludzką 
rzeczywistość, tak jakby to uczynili ojciec i matka 
w życiu swoich dzieci (por. Jer 31, 20). Termin 
używany w Biblii na określenie miłosierdzia 
odsyła do matczynego łona: a zatem do miłości matczynej wobec 
dzieci, tych dzieci, które będzie ona miłowała zawsze, w każdych 
okolicznościach, niezależnie od tego, co się stanie, gdyż są owocem  
jej łona. Jest to również istotny aspekt miłości, jaką Bóg żywi wobec 
wszystkich swoich dzieci, a szczególnie wobec członków ludu który 
zrodził, a który pragnie nakarmić i wychować: w obliczu ich słabości i 
niewierności jego wnętrzności wzruszają się i drżą ze współczucia 
(por. Oz 11, 8). A przecież jest On miłosierny dla wszystkich, Jego 
miłość jest dla wszystkich ludów, a Jego czuła troska obejmuje 
wszystkie stworzenia (por. Ps 144, 8-9). Miłosierdzie znajduje swój 
najwznioślejszy i najpełniejszy wyraz we Wcielonym Słowie. On 
objawia oblicze Ojca bogatego w miłosierdzie „mówi o nim i tłumaczy 
je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam ją 
wciela i uosabia” (Jan Paweł II, Enc. Dives in misericordia, 2). 
Przyjmując i naśladując Jezusa przez Ewangelię i sakramenty, wraz z 
działaniem Ducha Świętego, możemy stać się miłosiernymi jak nasz 
Ojciec Niebieski, ucząc się kochać tak, jak On nas kocha i czyniąc z 
naszego życia bezinteresowny dar, znak Jego dobroci (por. 
Bulla Misericordiae Vultus, 3). Kościół jako pierwszy pośród rodzaju 
ludzkiego jest wspólnotą, która żyje dzięki miłosierdziu Chrystusa: 
zawsze czuje się strzeżony i wybrany przez Niego z miłością 
miłosierną, a z tej miłości czerpie styl swego posłannictwa, żyje nią i 
ukazuje ją narodom w pełnym szacunku dialogu ze wszystkimi 
kulturami i przekonaniami religijnymi. O tej miłości miłosierdzia 
świadczy, podobnie jak w pierwszych czasach doświadczenia 
eklezjalnego, wielu mężczyzn i wiele kobiet każdego wieku i stanu 
społecznego. Wymownym znakiem macierzyńskiej miłości Boga jest 
znaczna i rosnąca obecność w świecie misyjnym obok mężczyzn 
także kobiet. Kobiety, osoby świeckie i konsekrowane, a dzisiaj także 
niemało rodzin, realizują swoje powołanie misyjne w różnych formach: 
od bezpośredniego głoszenia Ewangelii do służby charytatywnej. 
Obok dzieła ewangelizacyjnego i sakramentalnego misjonarzy, 
kobiety i rodziny często rozumieją bardziej adekwatnie problemy ludzi 

i potrafią stawić im czoło w sposób odpowiedni, a czasami całkiem 
nowy: troszcząc się o życie, zwracając większą uwagę na osoby, niż 
na struktury oraz angażując wszelkie zasoby ludzkie i duchowe w 
budowanie harmonii, relacji, pokoju, solidarności, dialogu, współpracy 
i braterstwa, zarówno w dziedzinie relacji międzyludzkich, jak i 
szerszej – życia społecznego i kulturalnego, a zwłaszcza opieki nad 
ubogimi. W wielu miejscach ewangelizacja bierze początek w 
działalności edukacyjnej, której dzieło misyjne poświęca wysiłek i 
czas, jako ewangeliczny miłosierny gospodarz winnicy (por. Łk 13,7-
9; J 15,1), cierpliwie oczekując owoców po latach powolnej formacji; 
w ten sposób rodzą się ludzie zdolni do ewangelizacji i potrafiący 
sprawić, że Ewangelia dociera tam, gdzie nikt nie spodziewałby się jej 
realizacji. Kościół może być określony jako „matka”, także przez tych, 
którzy mogliby kiedyś w przyszłości dotrzeć do wiary w Chrystusa. 
Pragnę zatem, aby święty lud Boży sprawował macierzyńską posługę 
miłosierdzia, która bardzo pomaga w spotkaniu i umiłowaniu Pana 
także tym ludom, które Go jeszcze nie znają. Wiara jest bowiem w 
istocie darem Boga, a nie owocem prozelityzmu; rozwija się jednak 

dzięki wierze i miłosierdziu osób niosących 
Ewangelię, które są świadkami Chrystusa. Od 
uczniów Jezusa idących drogami świata wymagana 
jest ta miłość, która nie odmierza, ale raczej dąży, 
by wobec wszystkich mieć tę miarę, jaką ma Pan; 
głosimy najpiękniejszy i najwspanialszy dar, jakim 
On nas obdarzył: Jego życie i Jego miłość. 
Wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania 
orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla 
wszystkich. Jest to tym bardziej konieczne, gdy 
weźmiemy pod uwagę, jak wiele 
niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych 
oczekuje dziś na rozwiązanie. Misjonarze wiedzą z 
doświadczenia, że Ewangelia przebaczenia i 
miłosierdzia może przynieść radość i pojednanie, 
sprawiedliwość i pokój. Nie wyczerpał się 

ewangeliczny nakaz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Co 
więcej zobowiązuje nas wszystkich, w aktualnych sytuacjach i 
wyzwaniach, abyśmy poczuli się wezwani do ponownego misyjnego 
„wyjścia”, jak to wskazałem także w adhortacji apostolskiej Evangelii 
gaudium: „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką 
drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej 
wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie 
potrzebujące światła Ewangelii” (n. 20). Właśnie w tym roku 
jubileuszowym przypada 90. rocznica Światowego Dnia Misyjnego, 
promowanego przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i 
zatwierdzonego przez papieża Piusa XI w 1926 roku. Uważam zatem 
za stosowne przypomnienie mądrych wskazań moich poprzedników, 
którzy postanowili, aby na rzecz tego Dzieła przeznaczone były 
wszelkie ofiary, jakie każda diecezja, parafia, wspólnota zakonna, 
stowarzyszenia i ruchy kościelne z całego świata, mogłyby 
zgromadzić, żeby pomóc potrzebującym wspólnotom chrześcijańskim 
oraz umocnić głoszenie Ewangelii, aż po krańce ziemi. Także dzisiaj 
nie uchylajmy się od tego gestu misyjnej komunii eklezjalnej. Nie 
zamykajmy serca w naszych partykularnych troskach, ale 
poszerzajmy je na perspektywy całej ludzkości. Niech Najświętsza 
Maryja Panna, wspaniała ikona odkupionej ludzkości, wzór misyjny 
dla Kościoła, nauczy wszystkich, mężczyzn, kobiety i rodziny rodzenia 
i strzeżenia wszędzie żywej i tajemniczej obecności 
Zmartwychwstałego Pana, który odnawia i napełnia radosnym 
miłosierdziem relacje między osobami, kulturami i narodami.  

Watykan, 15 maja 2016 roku, w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. 

                                                                                   / FRANCISCUS/ 

 



Ogłoszenia duszpasterskie

 1. Dziś Kościół Powszechny obchodzi 

Światowy Dzień Misyjny, nazwany w Polsce 

Niedzielą Misyjną. To dzień modlitwy i 

wsparcia materialnego misji w świecie. Ofiary 

zbierane na tacę podczas Mszy św. 

przeznaczone będą na ten cel. Po wszystkich 

Mszach św. Parafialny Zespół „Caritas” 

prowadzi kwestę na rzecz Łukasza, 

poszkodowanego w wypadku samochodowym. 

Zebrane datki przeznaczone będą na 

rehabilitację usprawniającą. Bóg zapłać za 

ofiary. 

2. W ubiegłą niedzielę odbyło się coroczne 

badanie niedzielnych praktyk religijnych 

(dominicantes i communicantes). We 

wszystkich Mszach św. wzięło udział 775 osoby 

dorosłe co stanowi ok. 20% wszystkich 

mieszkańców parafii. 

3. W piątek 28 października o godz. 18.45 

zapraszamy członków Rad Parafialnych : 

Duszpasterskiej i Ekonomicznej na wspólne 

spotkanie. Omówimy przygotowania do 

Uroczystości Wszystkich Świętych  i realizację 

rozpoczętych inwestycji. 

4. Jeden z nauczycieli Gimnazjum w 

Cendrowicach organizuje 10 listopada wyjazd 

do Teatru w Radomiu na przedstawienie pt. 

„Kabaret”, koszt wraz z przejazdem wynosi 70 

zł. Zapisy i informacje na temat wyjazdu u ks. 

Mariusza. 

5. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w 

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w 

Czachówku o godz. 18.00 za wyjątkiem środy 

gdy poprzedzone one będzie Mszą św. o godz. 

19.00. Jak poprzednio prosimy dzieci i młodzież 

o kartki z nazwiskami tych, które chciałyby w 

kolejnych dniach gościć na całą dobę figurkę 

Matki Bożej w swoim domu. 

6. Od dziś przy Kościele oraz 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. 

7. Na stoliczku za ławkami wyłożone są kartki 

na wypominki. Od dziś można składać je w 

zakrystii i kancelarii. W dniach od 30 

października do 2 listopada Wypominki 

przyjmowane będą również na cmentarzu. Jak 

zwykle prosimy o segregowanie śmieci i 

zachowanie należytego porządku na cmentarzu. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony 

jest nasz tygodnik parafialny „Wieści 

Parafialne”.  

 

Niedziela Misyjna: największa akcja 

solidarności na świecie. Katolicy 

wesprą najbiedniejsze diecezje 
 

W tym roku 23 października już po raz 90.  

Kościół katolicki obchodzić będzie Światową 

Niedzielę Misyjną. Z tej okazji w tym dniu we 

wszystkich kościołach tradycyjnie już będą 

zbierane pieniądze na pomoc dla ok. 1200 

najbiedniejszych diecezji na świecie. 

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był w 1926 

Pius XI, wyznaczając na ten dzień przedostatnią 

niedzielę października. Jest to największa akcja 

solidarności na świecie – poinformowały 

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM), 

odpowiedzialne za organizację tego wydarzenia. 

Spośród ponad 3 tys. katolickich jednostek 

terytorialnych na świecie (diecezje, prałatury 

terytorialne, wikariaty, prefektury i 

administratury apostolskie i inne) ponad 1200 

znajduje się w najbiedniejszych krajach świata, 

zapewniając miejscowym Kościołom 

„minimum istnienia”, najniezbędniejsze 

zaopatrzenie życiowe. Zbiórka w Niedzielę 

Misyjną umożliwia pracę duszpasterską i 

socjalną Kościoła na tych terenach oraz pomaga 

wcielać w życie różne projekty społeczne jak 

budowa kościołów, ośrodków zdrowia czy 

kształcenie seminarzystów i katechistów. 

Przyjmowanie zgłoszeń i zapotrzebowań z 

obszarów misyjnych oraz przedstawianie 

propozycji do rozdzielania środków zebranych 

w Dniu Misyjnym należy do kompetencji 

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary; 

następnie na swym dorocznym spotkaniu 

(zwykle w Watykanie) ok. 150 krajowych 

dyrektorów PDM opracowuje klucz, według 

którego będą dzielone te pieniądze. Ta 

sprawdzona praktyka gwarantuje, że pomoc 

finansową otrzymają także te diecezje i parafie, 

które nie mają żadnego wsparcia.            /KAI/  

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/niedziela-misyjna-to-najwieksza-akcja-solidarnosci-na-swiecie-katolicy-wespra-najbiedniejsze-diecezje/
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/niedziela-misyjna-to-najwieksza-akcja-solidarnosci-na-swiecie-katolicy-wespra-najbiedniejsze-diecezje/
http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/niedziela-misyjna-to-najwieksza-akcja-solidarnosci-na-swiecie-katolicy-wespra-najbiedniejsze-diecezje/


Intencje Mszalne 23 X – 30 X 2016  
 

Niedziela, 23.10.  XXX Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Jana Orynka 
8.30(Czachówek) + Tadeusza Otulaka  
10.00 + Anny Wrotek w 16 rocz. śm. , zm. z rodz. Wrotków 
10.00 + Bogusławy Kozyra w 2 rocz. śmierci 
Nabożeństwo różańcowe  
12.00 + Edmunda w 20 rocz. śm. , Andrzeja Wlazłów, zm. z rodz. 
Wlazłów i Kacprzaków 
12.00 + Stanisława Pawlaka w 1 rocz. śmierci 
Chrzest: Dawid Kowalczyk 
13.15 + Franciszka Prokopczyka w 4 rocz. śm. , Stanisława, 
Marianny Fronczaków, Wincentego Szczepańskiego 
13.15 + Edwarda, Ryszarda, Zuzanny, Franciszka Dobrowolskich 
Poniedziałek, 24.10.  
17.00 + Mateusza Fiejki – int. KŻR z Cendrowic  
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 + Wandy Królak w 40 rocz. śm. 
Wtorek 25.10. 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 + Janiny, Antoniego Krawczyków, Marię Zamecką 
Środa 26.10. 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
19.00(Czachówek) Intencja wolna   
Czwartek 27.10. 
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 Intencja wolna  
Piątek 28.10. 
17.00 + Genowefy Berlińskiej w 11 rocz. śm.   
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 + Tadeusza (im.), Barbary, Józefa Trzeciaków 
Sobota 29.10.  
17.30 Nabożeństwo różańcowe  
18.00 + Bronisława w 18 rocz. śm. , Heleny Anuszewskich, 
Stanisławy, Karola Buczków  
Niedziela, 30.10.  XXXI Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Zm. z rodz. Zawadka   
10.00 + Tadeusza (im.), Krystyny Tywonków 
10.00 + Zm. z rodz. Kowalców i Buczków 
Nabożeństwo różańcowe  
12.00 + Jerzego Jeziorskiego w 16 rocz. śm. 
12.00 + Eugeniusza Molaka w 4 rocz. śm. 
13.15 + Tadeusza w 3 rocz. śm., Heleny, Szczepana Nizińskich, 
Józefy, Stanisława Rudzkich, zm. z rodz. Rudzkich  
13.15 + Melanii w 13 rocz. śm. , Andrzeja Osiadaczów, dziadków 
Krawczyków i Osiadaczów 
                                                      Intencje spisano 13.10.2016 r. 

    

Tweet od Papieża 

 Życzę, by nic wam nie 

przeszkadzało wzrastać w 

przyjaźni z Bogiem. 
                                     /Franciszek/                                                                                                                 

 

 

Refleksja na  

 XXX Niedzielę Zwykłą 
„Nigdy nie gardź człowiekiem! " 

 Trzeba żyć w prawdzie i nigdy nie gardzić człowiekiem (ani sobą, 
ani innym) - oto główne przesłanie 
dzisiejszej Ewangelii. Dobre i prawe życie 
nie jest powodem do pogardzania tymi, 
którzy źle postępują. Złe postępowanie nie 
może być powodem do pogardzania sobą. 
Zawsze jednak powinniśmy być świadomi 
swojej słabości, bo "bez Boga nic uczynić 
nie możemy". Innymi słowy, nie ma ludzi 
dobrych i złych. Są tylko tacy, którzy 

potrafią żyć dobrem otrzymanym od Boga i tacy, którzy jeszcze 
tego nie potrafią.                                      /Mieczysław Łusiak SJ/ 

 


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

   Bardzo pouczająca i to dla jak wielu, 
ta dzisiejsza Ewangelia przyjacielu. 

Przed Bogiem równi jesteśmy i wszyscy grzeszymy,  
prośmy o litość, okażmy skruchę jak się modlimy.  

«Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony». 

 

                                                                            Kazimierz 

 


Dominicantes i Comunicantes 2016 

Godzina Mężczyźni Kobiety Komunia 

Mężczyźni 

Komunia 

Kobiety 

18:00 15 35 11 24 

8:30 30 80 18 37 

10:00 60 94 22 41 

12:00 90 118 32 61 

13:15 110 143 14 41 

Mężczyzn uczestniczących we Mszy Św.: 305 (7,62%) 

Kobiet uczestniczących w niedzielnej Mszy Św.: 470 (11,75%) 

Razem: 775 osób (19,37 %) 

Mężczyźni przystępujący do Komunii  Św.: 97 (2,42 %) 

Kobiety przystępujące do Komunii Św.: 204 (5,1 %) 

Razem: 301 osób (7,52%) 
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