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Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mdr 11, 22 – 12, 2 (Bóg miłuje całe stworzenie)
Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b)
Drugie czytanie: 2 Tes 1, 11 – 2, 2 (Uświęcenie przynosi chwałę Chrystusowi)
Ewangelia: Łk 19, 1-10 (Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło)

Święto Wszystkich Świętych
Dla wielu ludzi Święto wszystkich świętych kojarzy się ze smutkiem. Wspominamy naszych
bliskich, żałując, że już ich nie ma z nami, że leżą zakopani gdzieś głęboko pod ziemią.
W mojej parafii, w czasie głównej Mszy Świętej, w grobowej atmosferze odczytywane są
zawsze przez pół godziny nazwiska zmarłych należących do rodzin parafian. Potocznie
o tym święcie mówi się „Święto zmarłych”. A przecież, już sama nazwa „Święto” wskazuje,
że powinno ono być
czymś
radosnym.
Powinniśmy świętować —
cieszyć się, radować.
Ewangelia uczy nas, że
po śmierci, w Niebie czeka
nas znacznie większe
szczęście niż tu na Ziemi.
Obchodzimy uroczystość
wszystkich
świętych,
czyli
wszystkich
zbawionych - nie tylko tych
wyniesionych na ołtarze
ale też "zwykłych ludzi"
wśród, których możemy
mieć nadzieje, że są też
nasi bliscy - po to by
cieszyć się z ich szczęścia
a także z nadziei jaką daje
nam Bóg — że my też
możemy go kiedyś
doświadczyć.
Z pewnością po ludzku ciężko jest się radować wspominając zmarłą osobę, szczególnie
nam bliską. To co czeka nas po śmierci stanowi dla nas głęboką tajemnicą i potrzeba
bardzo silnej wiary, by ufać, że ta osoba dalej żyje, tylko już nie tu na Ziemi i że jest
szczęśliwa. Łatwo przychodzą nam deklaracje wiary w życie wieczne, ale gdy zaczynamy
je odnosić do konkretnych osób i zaczynamy się zastanawiać nad ich losem, to jest to już
dużo trudniejsze. Mimo wszystko jako chrześcijanie powinniśmy starać się uwierzyć.
I z pewnością możemy spojrzeć na to Święto z odrobinę większą nadzieją i optymizmem.
Pomocne mogą w tym być słowa ks. Piotra Pawlukiewicza, które stanowią piękne
przesłanie na te Święto: „Bóg przygotował nam coś nieskończenie więcej niż nasze
najwspanialsze marzenia. Bardzo mnie uderzyło, to co mówią mistycy i święci, że nikt ze
zmarłych nie chce wrócić na ziemię. To jest nieprawdopodobne jak na pogrzebach stoimy
nad grobami naszych zmarłych i tak sobie myślimy jaki ten zmarły biedny, w trumnie leży i
tak mu zimno i tak się nie odzywa. A on patrzy z nieba i sobie myśli: Jacy Wy jesteście nad
tą trumną biedni.”
/Zbigniew Kaliszuk/

Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

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

Chrześcijanie nie obchodzą
Halloween
Tytuł tego artykułu właściwie nie jest prawdziwy. Jest w nim
zawarte pobożne życzenie. Chrześcijanie, niestety, coraz
częściej obchodzą to „święto”, które ani nie jest świętem, ani
też nie da się pogodzić z wiarą w Chrystusa. W naszym kraju
Halloween jest nowym zwyczajem, jeszcze niezakorzenionym.
Warto więc podjąć zawczasu starania o to, by móc kiedyś
śmiało powiedzieć: „chrześcijanie nie obchodzą Halloween” Są
takie elementy amerykańskiej popkultury, które raz za razem
wdzierają się do niegdyś konserwatywnej kulturowo Polski.
Wcześniej św. Mikołaj został zastąpiony przez zlaicyzowaną
maskotkę Coca-Coli, następnie walentynki wyparły
wspomnienie św. Walentego, a teraz Halloween próbuje
młodemu pokoleniu wywrócić w głowie
sens uroczystości Wszystkich Świętych
oraz
Dnia
Zadusznego.
Droga do piekła: Halloween to celtyckie,
a zatem pogańskie święto. Związane było
z obrzędami Samhain. W średniowieczu
nadano mu nazwę All Hallows Eve - co
znaczy - Wi gilia Wszystkich Świętych. W
skrócie Halloween. Halloween polegało
na kontaktowaniu się z zaświatami, po to by odkryć przyszłość,
nabrać mocy, zaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te
można porównać z obchodzonymi w naszej części Europy
dziadami, tak dobrze zobrazowanymi przez Adama
Mickiewicza w III części jego najważniejszego dramatu. Dziady
jednak Kościół katolicki skutecznie wyrugował kilka wieków
temu. W miejsce obrządków mających za cel kontakt z
duchami, udało się wprowadzić kult zmarłych, polegający na
czczeniu ich pamięci i modlitwie za nich. Dzięki temu od XII
wieku w Kościele obchodzi się Dzień Zaduszny. W XIX wieku
zwyczaje Halloween dotarły wraz z emigrantami z Wysp
Brytyjskich do Ameryki. Tam nabrały swojego kolorytu i
komercyjnego charakteru. Smaczku (a może raczej
niesmaczku) dodaje fakt, że w Nowym Jorku jest to dzień parad
gejowskich. W XX wieku zmodyfikowana pogańska praktyka
powróciła już nie tylko na Wyspy Brytyjskie, ale do całej Europy.
Na ironię zakrawa fakt, że choć w niemal całej Europie udało
się Kościołowi „ochrzcić” dziady, po 800 latach musi on
ponownie walczyć o to, aby kult zmarłych nie miał
okultystycznego charakteru. Tak to już jest, licho nie śpi.
Demonizowanie?: Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy
poznaje stanowisko Kościoła na temat Halloween. Najczęściej
ludzie używają argumentu: co złego jest w tym, że dzieci
przebierają się za czarownice i diabliki? Albo: przecież to tylko
zabawa, nie ma w niej nic złego. Problem polega na tym, że cała
symbolika i atmosfera Halloween otwiera człowieka na
rzeczywistość, o której gdyby człowiek wiedział, uciekałby, gdzie
pieprz rośnie. Taka oto dynia z zapaloną w niej świecą
symbolizuje dusze błąkające się w postaci ogników. Tańce
czarownic z diabłami i skrzatami przy ognisku (za te postaci
przebierają się dzieci) mają za zadanie skontaktować człowieka
z duchami. Wróżby mają na celu zajrzeć w zaświaty, by
dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej przyszłości. Jak wiemy,
wróżby to grzech śmiertelny przeciw Panu Bogu, który jest
jedynym Panem Czasów. Nie wolno próbować wcielać się w Jego
rolę i próbować odkrywać przyszłość, którą zaplanował.
Otwieranie się zaś na duchy to zabawa z diabłem w chowanego,
ale na takich zasadach, że jedynie człowiek szuka, a diabeł

pozwala się znaleźć. Duchy istnieją. Z tym tylko, że dusze
zbawione trwają w adoracji Boga, a nie zajmują się ziemskimi
zabawami ludzi. Toteż kiedy wywołujemy duchy, możemy mieć
pewność, że spotkamy albo duszę potępioną, albo demony. Bo
choćby człowiek tę zabawę traktował zupełnie niepoważnie, to
diabły odpowiadają na każde zaproszenie człowieka. Zresztą
sama atmosfera Halloween bliższa jest naszym wyobrażeniom
piekła niż nieba. Bo czy wyobrażamy sobie niebo jako miejsce,
po którym hasają diabełki, potwory, kościotrupy i czarownice? A
jeżeli nie, to po co bawić się w piekło? Czy zabawa w potępienie
i przebieranie się za przyjaciół szatana jest miła Chrystusowi?
Wszyscy egzorcyści zwracają uwagę, że problemy opętań i
schorzeń psychicznych na tle demonicznym zaczynają się niemal
zawsze od niewinnych praktyk. Należą do nich: słuchanie
obrazoburczej muzyki, wróżenie, kontaktowanie się z duchami,
noszenie talizmanów czy też zabawa w piekło, diabły itp.
Marketingowe oszustwo: Najgorsze jest
to, że sukces Halloween związany jest z
zyskiem bardzo wielu osób. W okolicach
Wszystkich Świętych można zarobić na
zniczach i wiązankach. Wytwórcy zabawek i
właściciele knajp pozazdrościli widać
zysków i chcieliby również coś dla siebie
uszczknąć. Stąd zależy im na zwiększaniu
popularności Halloween. Jedni mogą dzięki
temu sprzedać więcej upiornych strojów i
zabawek, drudzy organizują imprezy w atmosferze horroru,
podczas których wzrasta m.in. sprzedaż alkoholu. Ludzie, którzy
zarabiają w Polsce na Halloween, zwłaszcza jeżeli są ochrzczeni,
sprzeniewierzają się wierze i tradycji dla pieniędzy. Sami ulegają
marketingowemu oszustwu, że Halloween to tylko świecka
zabawa, na której można zarobić kilka groszy, i organizują coś,
co otwiera ich samych i innych ludzi na działanie szatana.
/Marcin Konik-Korn/

Pielgrzymki Koła Przyjaciół Radia Maryja
Dnia 19 listopada 2016 r.(sobota)
Koło Przyjaciół Radia Maryja przy
parafii św. Stanisława BM w Sobikowie
wspólnie z parafią św. Jadwigi w
Żabieńcu organizuje pielgrzymkę do
Krakowa i Łagiewnik. Zbiórka przy
kościele w Sobikowie, wyjazd o godz. 5.30. Koszt 70 zł,
zapisy wraz z zaliczką w wysokości 50 zł, wpłacamy
do dnia 13.11.br w zakrystii u ks. Mariusza lub telefonicznie
u Pani Bogusi tel. 664 743 764 lub Pani Ewy 661 621 776.
W czasie uroczystości zostanie dokonany w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia Akt Intronizacyjny przed uroczystością
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którego treść została
zatwierdzona podczas 372 Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 14-16 kwietnia
2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu.
Dnia 03.12.2016 r. (sobota) Koło Przyjaciół Radia Maryja przy
parafii św. Stanisława BM w Sobikowie organizuje pielgrzymkę
do Torunia na XXV – lecie Radia Maryja. Wyjazd o godz. 5.30
z Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 60,00 zł. Zapisy
wraz z zaliczką wysokości 40 zł, do dnia 27.11.br w zakrystii u
ks. Mariusza lub w biurze Radia Maryja salka katechetyczna
na plebanii (I sobota listopada godz. 8.30-10.00) i telefonicznie
u Pani Bogusi tel. 664 743 764.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. We wtorek 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. Prosimy Kółka Różańcowe o
uporządkowanie grobów kapłańskich.
2. W środę 2 listopada Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień
Zaduszny). Msze św. w Sobikowie o godz.
10.00 i 18.00 a w Czachówku o godz.
19.00. Zapraszamy.

3. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz.
17.30 a o godz. 18.00 Msza św. z
nabożeństwem. W Czachówku spowiedź od
godz. 19.00 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.
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. Jeszcze jutro zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwo różańcowe odprawiane w
Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w
Czachówku o godz. 18.00.
6. 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. Koło Przyjaciół Radia Maryja wspólnie z
parafią św. Jadwigi w Żabieńcu organizuje:

- dnia 19 listopada 2016 r.(sobota) pielgrzymkę
do Krakowa i Łagiewnik. Zbiórka przy kościele
w Sobikowie, wyjazd o godz. 5.30. Koszt 70 zł,
zapisy wraz z zaliczką w wysokości 50 zł,
wpłacamy do dnia 13.11.br w zakrystii u ks.
Mariusza lub telefonicznie u Pani Bogusi tel.
664 743 764 lub Pani Ewy 661 621 776. W
czasie uroczystości zostanie dokonany w
Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
Akt
Intronizacyjny przed uroczystością Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata, którego treść
została zatwierdzona podczas 372 Zebrania
Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,
które odbyło się w dniach 14-16 kwietnia 2016
r. w Gnieźnie i Poznaniu.
-dnia 03. grudnia 2016 r. (sobota) do Torunia na
XXV – lecie Radia Maryja. Wyjazd o godz. 5.30
z Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 60,00
zł. Zapisy wraz z zaliczką wysokości 40 zł, do
dnia 27.11.br w zakrystii u ks. Mariusza lub w
biurze Radia Maryja - salka katechetyczna na
plebanii (I sobota listopada godz. 8.30-10.00) i
telefonicznie u Pani Bogusi tel. 664 743 764.
8. Na stoliczku za ławkami wyłożone są

kartki na wypominki. 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.
9. W ubiegłą niedzielę Parafialny Zespół
Caritas prowadził zbiórkę na rehabilitację
dla Łukasza. Zebrano 2600,- zł. Serdeczne
Bóg zapłać za ofiarność.
10. Serdecznie dziękujemy firmie
kamieniarskiej Szołtun z Wągrodna za
ufundowanie granitu i ułożenie stopnia
przed
ołtarzem.
W
ten
sposób
przygotowaliśmy miejsce na chrzcielnicę,
wotum na 1050 rocznicę Chrztu Polski.

11. 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”.

Intencje Mszalne 30 X – 06 XI 2016
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
Poniedziałek, 31.10.
17.30 Nabożeństwo różańcowe
18.00 + Władysławy w 4 rocz. śm. , Zygmunta Kozickich, Mariana
w 20 rocz. śm. , Henryka Służewskich
Wtorek 01.11. Wszystkich Świętych
8.30(Czachówek) Intencja wolna
10.00 + Czesława w 7 rocz. śm. , Marianny, Grzegorza, Jarosława
Piechów, Małgorzatę Michalską, dziadków Piechów i Karaluchów
12.00 Na Cmentarzu: Za Wszystkich Wiernych Zmarłych
Środa 02.11. Dzień Zaduszny
10.00 + Anieli i Aleksandra Adamuszewskich
18.00 + Mieczysława Śliwińskiego, Krystyny, Krzysztofa
Adamskich, Henryka, Genowefy Białeckich, Feliksę Śliwińską,
Feliksę Gwiazdowską
19.00(Czachówek) + Józefa Wiśniewskiego
19.00(Czachówek) + Wandy Dusza (ur.)
Piątek 04.11. I piątek miesiąca
18.00 + Ireny Manturzyk w 30 dni po śmierci
19.00(Czachówek) Intencja wolna
Sobota 29.10. I sobota miesiąca
7.10 Godzinki
7.30 + Mateusza Fiejkę – int. Koła Przyjaciół Radia Maryja
17.30 + Krzysztofa Stanisława Dańkowskiego w 30 dni po śm.
18.00 + Edwarda w 5 rocz. śm, Jerzego Jankowskich, Sławomira
Krzyczkowskiego
Niedziela, 06.11. XXXII Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) + Annę Białas
8.30(Czachówek) Dziękczynna za przeżyte 83 lata z prośbą
o dalszą opiekę
10.00 + Krzysztofa Lasockiego
10.00 + Wiesława Michalskiego, Aleksandry w 2 rocz. śm. ,
Zygmunta, Anny Jędralów, dziadków Krawczyków
12.00 + Edwarda Tywonka, rodziców Pęczków i Tywonków, Marię,
Mariana Kalikowskich
12.00 + Czesława, Hanny, Tadeusza Zięcinów, Joanny, Tadeusza
Anisiewiczów
13.15 + Leokadii w 1 rocz. śm. , Tadeusza Rosłonów
13.15 + Melanii w 13 rocz. śm. , Andrzeja Osiadaczów, dziadków
Krawczyków i Osiadaczów

Intencje spisano 26.10.2016 r.

Tweet od Papieża
Miłość jest dziełem ludzi, którzy
cierpliwie poświęcają się innym,
wysłuchując ich i stając się im bliscy.
/Franciszek/

Refleksja na
XXXI Niedzielę Zwykłą
„Łatwo jest się zgubić"
Wielu ludzi nigdy się nie zmienia, nie stają się lepszymi, bo
wszyscy ich omijają z daleka. Jezus uczy
nas, że człowieka złego nie tylko nie należy
omijać, ale wręcz należy szukać. Człowiek
czyniący zło to człowiek, który zginął
(zgubił się). W tym świecie, który jest
labiryntem różnych wizji człowieka, łatwo
się zgubić. Każdy z nas jest choć trochę
zagubiony. Co zrobić? Chcieć koniecznie
zobaczyć Jezusa. Kto zobaczy Jezusa
(spotka się z Nim), ten się odnajdzie. A człowieka, który się
odnalazł poznajemy po tym, że zaczyna sprawiać mu radość
czynienie dobra i dawanie siebie innym. /Mieczysław Łusiak SJ/



Weekly tweet - wpis tygodnia
To kolejne Słowo o grzesznikach, którzy Pana szukają
i skruszone szczerze całe serce oddają.
Czyń miłosierdzie, nawet gdy jesteś bogaty
jak Zacheusz, a Jezus przyjdzie i do twojej chaty
i bądź czujny aby cię dobro nie ominęło,
by Syn Człowieczy znalazł i zbawił to, co zginęło.
Kazimierz


1 listopada
Uroczystość Wszystkich
Świętych
Msze Św.: w Czachówku
o godz. 8:30, w Sobikowie: 10:00 (w
Kościele), 12:00 (na Cmentarzu) ,
2 Listopada 2016 r. - Dzień Zaduszny
Msze Św. w Sobikowie:
godz. 10:00 i 18:00
w Czachówku: 19:00
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