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XXXII Niedziela Zwykła

Rok Miłosierdzia
8.12.2015 – 20.11. 2016

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 2 Mch 7, 1-2. 9-14 (Wiara braci męczenników)
Psalm responsoryjny: Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b)
Drugie czytanie: 2 Tes 2, 16 – 3, 5 (2 Tes 2, 16 – 3, 5)
Ewangelia: Łk 20, 27-38 (Uduchowione życie zmartwychwstałych)

Akt Przyjęcia Jezusa
Akcentem wieńczącym Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Polsce będzie Akt
Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, co nastąpi w Łagiewnikach 19 listopada, a
następnie we wszystkich świątyniach w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
W ten sposób potwierdzimy, że uznajemy panowanie Jezusa i zawierzamy Jego
Miłosierdziu nasze życie osobiste, rodzinne, społeczne i narodowe. Słowem,
poddajemy Jego zbawczej
mocy wszystko, co Polskę
stanowi. Oznacza to, że
Boga
nie
chcemy
pozostawiać gdzieś na
marginesie, lecz pragniemy,
aby całe nasze życie, także
życie publiczne i społeczne,
było
przeniknięte
wartościami płynącymi z
Ewangelii.
Wierzymy
przecież, że Bóg jest Panem
historii, i w jej kształtowaniu
chcemy z nim współdziałać.
Akt ten – przyjęty z wiarą –
jest niezbędny w polskim
kontekście.
Słabością
naszego katolicyzmu jest
częsty rozdźwięk pomiędzy
tym, co deklarujemy, a tym,
co jest realizowane. Widać
to szczególnie w życiu
publicznym, polityki nie
wyłączając. W Polsce dziś
podziały polityczne są tak głębokie, że okazują się destrukcyjne nawet dla życia
rodzinnego, a wchodzą też głęboko do wspólnoty Kościoła. Akt Przyjęcia Jezusa za
Króla i Pana wieńczy obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Nawiązuje do przyrzeczeń,
jakie składane były podczas milenijnych Ślubów Narodu. Dziś przyjęcie Chrystusa za
Króla i Pana ma się przyczynić do odnowy naszej wiary i uzdolnić do świadectwa w
otaczającym świecie. Jego najlepszym streszczeniem jest znane hasło: „Omnia
instaurare in Christo” – Wszystko odnowić w Chrystusie! Akt ten wyrasta z kultu
Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także z objawień Rozalii Celakówny, jakie miały
miejsce w Krakowie przed wojną. Nie ma nic wspólnego z intronizacją rozumianą jako
wyniesienie Jezusa na Króla Polski. Jego królowanie trwa od wieków i jest jednym z
elementów wiary chrześcijańskiej. Teraz chodzi o to, abyśmy uznali tę prawdę za siłę
motoryczną naszego życia.
/Marcin Przeciszewski/
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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

Wielka Narodowa Pokuta

W dniu 15.10.2016 r. grupa
pielgrzymów z Sobikowa
i Czachówka wyruszyła
wcześnie rano o godz. 5.30
do Częstochowy. Nasz
parafialna grupa dołączyła
do
pielgrzymki
organizowanej przez parafian z parafii św. Jadwigi w Żabieńcu.
W sumie wyjechały trzy autokary z pielgrzymami z 14 parafii
i dwie osoby z Ukrainy i Białorusi. W całodniowej modlitwie
przebłagalnej za grzechy popełnione w Polsce z prośbą o
miłosierdzie dla naszego narodu uczestniczyło ok. 100 tys. osób
z Polski i zagranicy. Wielka Pokuta na Jasnej Górze za grzechy
popełnione przez nasz Naród, to wydarzenie jakiego nie było od
wielu, wielu lat. Organizatorzy szczególnie mocno akcentowali
potrzebę wynagradzania Bogu za grzech aborcji. Organizatorem
historycznego wydarzenia w skali kraju jakim była „Wielka
Pokuta”, była Fundacja Solo Dios Basta. Patronat duchowy
powierzono: Teresie Wielkiej, Bł. Jerzemu Popiełuszce, Św.
Maksymilianowi Kolbe, Św. Wojciechowi, Św. Jan Paweł II, Św.
Siostrze Faustynie, Słudze Bożemu Kard. Stefanowi
Wyszyńskiemu,Św. Stanisławowi Papczyńskiemu, Św. Andrzej
owi Boboli, Św. Bp. Stanisławowi i Św. Królowej Jadwidze. Do
Częstochowy dotarliśmy ok. godz. 10.20. Po zaparkowaniu
autokaru całą grupą przeszliśmy pod mury Jasnej Góry na Błonia,
gdzie o godz. 11.00 jak zapowiedział prowadzący spotkanie ks.
Dominik Chmielewski, miały miejsce dwie konferencje. Prowadzili
je ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z
Brazylii. Modlitwy zakończyły konferencje o godz. 13.30. Po
przerwie na obiad o godz. 15.00 ks. Piotr Glas, który poprowadził
koronkę i konferencję. Ksiądz Piotr Glass zdemaskował nam
przeciwnika, który w tym właśnie czasie zabija dusze, usypia
sumienia, pokazuje zło jako dobro, atakuje poprzez media,
zagłusza w naszych sercach głos Boga. Głównym wydarzeniem
dnia była Msza Św. na ołtarzu polowym, którą celebrował
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław
Gądecki. W kazaniu Metropolita poznański powiedział, że „Za
publicznie popełnione grzechy potrzebna jest publiczna pokuta”.
Abp Gądecki wyjaśnił w kazaniu sens pokuty zarówno w
wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym. Przypomniał
naturę grzechu, który zrywa jedność człowieka z Bogiem. Do
przywrócenia owej jedności potrzebna jest pokuta. Warunkami
pokuty są nawrócenie oraz skrucha. Przywołując ewangeliczny
obraz marnotrawnego syna, przewodniczący KEP wskazał na
obudzenie się w człowieku świadomości zmarnowanego
synostwa i poczucie utraconej godności jako warunku
nawrócenia. By pokuta była pełna, po nawróceniu i skrusze,
wymaga dopełnienia w zewnętrznym geście, czyli w akcie pokuty,
w czynie. Po godz. 18.00 odbyła się część pokutna ze
świadectwami, modlitwą i adoracją Najświętszego Sakramentu
niesionego w wielkiej monstrancji, ścieżkami placu przed wałami
jasnogórskimi. Padliśmy na kolana z krzyżami i palącymi się
świecami przed Panem Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, by
błagać Go o pomoc w zerwaniu z grzechem i nawrócenie –
każdego z nas, każdej wspólnoty i całego Narodu. Taka
ekspiacja, taki żal i szczere postanowienia poprawy, jesteśmy
przekonani, że zmieni bieg historii. Trzeba tam było być, aby
odczuć
podniosłą
atmosferę
modlitwy,
a
kilkudziesięciominutowe, ukorzenie się na kolanach, ze
świecami, krzyżami i różańcami w rękach przed Najświętszym
Sakramentem, niesionym na ramionach przez kilku mężczyzn w

wielkiej oświetlonej monstrancji, robiło niesamowite wrażenie. W
ciszy wyznawane przez każdego grzechy własne i wspólnotowe,
jak również nowy powiew Ducha świętego jaki przeszedł przez
Błonia i Polskę czuło się wyraźnie w każdym z błagających i
modlących się pielgrzymów. Modlitwy nie zakłócał nawet cicho
latający dron rejestrujący to nocne wydarzenie z powietrza.
Zapalone w tysiącach rąk świece i podniesione krzyże, dopełniały
niezapomnianej atmosfery spotkania jasnogórskiego z Matką
Bożą. Trzeba dodać, że Narodowa Wielka Pokuta była potężną
modlitwą o przebaczenie naszych win, zdrad, niewierności o
skruszenie murów zła w Polsce. Część pokutna trwała przez kilka
godzin aż do godz. 20.30. Zakończyły się one czuwaniem
pokutnym w czasie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00.
Wyszliśmy po Apelu ok. godz. 22.00, świadomi, że Maryja ma
szczególną moc wstawienia się u Syna, by Bóg przebaczył nam
grzechy i wylał na nas, na całą Polskę swe miłosierdzie, tak jak
to czyni od wieków. Na zakończenie trzeba przytoczyć kilka opinii
spotkanych ludzi: „To spotkanie, było najpiękniejszym
wydarzeniem w jakim uczestniczyłam. Wspaniali prowadzący i
tysiące ludzi którzy pragną zmiany w życiu, pragną Boga,
wybaczenia”, „Przeżycie duchowe nie do opisania”, „ Maryjo,
kocham Cię, oddaję Ci Matko całe nasze życie, nasze
małżeństwo i naszą przyszłą rodzinę, abyś dała je Twojemu
Synowi, Matko módl się za nami, abyśmy byli wierni Chrystusowi
na zawsze”. Trafnie podsumował to p. Jacek Kotula,
przewodniczący rzeszowskiego oddziału Fundacji PRO - Prawo
do Życia, że „byliśmy świadkami historycznego wydarzenia.
Ponad 100 tys. osób na Jasnej Górze i miliony przed telewizorami
podczas wspólnej modlitwy przepraszali Boga za grzech
dzieciobójstwa. Wydarzenie to jest o tyle istotne, że zbiegło się z
przechodzącą przez media kampanią aborcyjną i odrzuceniem
przez posłów projektu ustawy w pełni chroniącej życie.”
Dziękujemy Bogu za to piękne spotkanie i że mogliśmy tam być.
/Bogumiła Dusza/

Pielgrzymka Koła Przyjaciół Radia Maryja
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. 8.3010.00) i telefonicznie u Pani Bogusi tel. 664 743 764.
------------------------------------------------------------------------------------Nowy Nuncjusz Apostolski już w Polsce
31 października br. do
Warszawy
przybył
nowy
Nuncjusz Apostolski w Polsce
abp Salvatore Pennacchio. Na
lotnisku Okręcie przedstawiciel
Ojca Świętego powitany został
przez przedstawicieli Kościoła
w Polsce, na czele z przewodniczącym Episkopatu abp.
Stanisławem Gądeckim. Podczas krótkiego spotkania z
dziennikarzami nuncjusz zapewnił, że „z odwagą i miłością
pragnie rozpocząć posługę Kościołowi i ludowi w Polsce”.
Zaznaczył, że jego misją jest poznanie Kościoła w Polsce, stąd
towarzyszyć mu będą trzy słowa: słuchać, kochać i patrzeć.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 10.
00 Nabożeństwo Eucharystyczne a po Mszy św. o
12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana
tajemnic różańcowych. Intencja modlitewna na
listopad: W intencji naszych bliskich zmarłych.
Taca inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie
kosztów instalacji podgrzewanych poduszek na
kolejne ławki.

2. Serdeczne podziękowania składamy
wszystkim, którzy podarowali kwiaty na groby
kapłańskie, do kościoła i kaplicy w Czachówku.
Bóg zapłać.
3. W imieniu Ministrantów i ich rodziców
serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy
zakupili znicze i w ten sposób wsparli naszych
Ministrantów na wyjazd zimowy, który
odbędzie się w ferie szkolne. Ponadto
dziękujemy firmie „Lampion” p. Zbigniewa
Krawczyka z Buczynowa za dostarczone znicze
dla naszych Ministrantów, p. Bożenie
Gostkowskiej, p. Ryszardowi Rosłonowi, p.
Arturowi
Książkowi,
p.
Mirosławowi
Masnemu, p. Jadwidze Otulak oraz p.
Zbigniewowi
Jeziorskiemu
za
pomoc
logistyczną przy tegorocznej akcji.
4. W piątek 11 listopada obchodzimy Święto
Odzyskania Niepodległości. Msze św. tego dnia
odprawiamy o godz. 8.30 w Czachówku oraz o
godz. 10.00 i 18.00 w Sobikowie. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy za Ojczyznę. Tego dnia
nie obowiązuje post i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
5. Burmistrz Góry Kalwarii i Organizatorzy
zapraszają 11 listopada na gminne obchody
Święta Narodowego i 100. rocznicę powołania
Garnizonu Wojska Polskiego w Górze Kalwarii.
Początek o godz. 15.00. Program podany jest na
plakacie przed kościołem.
6. W związku z budową obwodnicy Góry
Kalwarii w piątek zdemontowano w obecności
Proboszcza z Góry Kalwarii krzyż przydrożny
na granicy miasta z Karoliną przy drodze nr 50.
Został on zdeponowany na terenie parafii. Po
zakończeniu robót wróci on na stosowne
miejsce w okolicy.
7. Dnia 10 listopada wyjazd do Teatru w
Radomiu o godz. 16:00 z parkingu przed
Kościołem.
8. W przyszłą niedziele 13 listopada o godz.
18.00 Msza Święta i spotkanie dla Kandydatów
do Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

9. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie
formacyjne w grupach dla kandydatów do
bierzmowania: w sobotę 12.11. 2015 r. gr. p.
Elżbiety Talarek i p. Bogumiły Dusza o godz.
17.00 Rok I , o godz. 18.00 Rok II.
10. W niedzielę, 13 listopada br. obchodzić
będziemy VIII Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym pod hasłem: Pokój dla Iraku.
Tego dnia prowadzona będzie zbiórka do puszek
jako
nasze
wsparcie
prześladowanych
chrześcijan w tym kraju..
11. 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.
- 27 listopada do teatru „Oratorium“ im. Św.
Jana Bosko w Warszawie na spektakl „Listy do
Maksymiliana“. Wyjazd o godz. 17.30 z
Sobikowa. Zbiórka przy kościele. Koszt 45,00
zł. Zapisy w zakrystii u ks. Mariusza lub
telefonicznie u Pani Bogumiły tel. 664 743 764.
-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 Bogumiły tel. 664 743 764.
12. 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 „Wieści Parafialne”.

Intencje Mszalne 06 XI – 13 XI 2016
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
Środa 09.11.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian,+ Sławomira (im.), Wiktorii, Henryka Boguszów,
Janiny, Romualda Szrubów, Antoniego, Tadeusza Piecyków,
O zdrowie dla Łukasza Bogusza
Piątek 11.11.
08.30(Czachówek) + Stanisława Sadowskiego
08.30(Czachówek) + Józefa Wiśniewskiego
10.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 17 rocz. śm, Stanisłąwy,
Władysława Urbańskich w 9 rocz. śm. , zm. z rodz. Urbańskich,
Sierakowskich i Kowalczyków
18.00 Stanisławy, Zofii i Władysława Rozumów, zm. z rodz.
Orlików i Rozumów
Sobota 12.11
15.30 O bł. Boże dla Jadwigi Gugała z okazji 90 rocz. ur.
17.00 + Mateusza Fiejkę w 30 dni po śmierci
17.30 + Józefa Lenarta w 30 dni po śmierci
18.00 + Jana w 39 rocz. śm, Franciszka Bąbików, Jana Ciary,
Zofię Kusocińską, Antoninę Jankowską, zm. z rodz. Mirowskich i
Bąbików
Niedziela, 13.11. XXXIII Niedziela zwykła
8.30(Czachówek) + Pawła Wichowskiego
8.30(Czachówek) + Zofię Pieniążek w 3 rocz. śm.
10.00 + Andrzeja w 36 rocz. śm. , Edmunda Wlazłów, zm. z
rodz. Kacprzaków i Wlazłów
12.00 + Michała Szcześniaka w 7 rocz. śm.
12.00 + Jana w 30 rocz. śm. , Stanisławy w 14 rocz. śm. Soczewków
13.15 + Franciszka w 20 rocz. śm., Stanisławy, Anieli, Antoniego
Królaków, Małgorzaty Władysława Karaluchów
13.15 + Stanisławy, Józefa, Andrzeja Rosłonów, Weroniki, Jana
Liśiewskich
18.00 + Marii w 30 rocz. śm., Augustyna Dobeckich, Stanisławę,
Franciszka Jakubiaków, Bronisława Rekowskiego
Msza Św. i spotkanie dla Kand. do Bierzmowania

Refleksja na
XXXII Niedzielę Zwykłą
„Śmierć to awans"
Życie wieczne (życie w Niebie) nie jest
zwykłym przedłużeniem życia na ziemi.
Dlatego musi być śmierć. Wraz ze śmiercią
zaczyna się nowe życie. Tu na ziemi
możemy czasami doświadczyć tego, co
przypomina nieco Niebo, ale i tak Niebo
zupełnie nas zaskoczy. Nie zmienia to
jednak faktu, że tutaj mamy bardzo dobre
warunki do nauki życia w Niebie. I dlatego powinniśmy traktować
to nasze obecne życie jako "przygotowalnię" do prawdziwego
życia. Obojętnie, czy przytrafia nam się coś cudownego, czy też
jakieś wielkie cierpienie, powinniśmy to traktować jako element
przygotowania do nowego życia w Niebie. A skąd wiemy, że w
ogóle coś jest po tym życiu? Można przytoczyć wiele
argumentów, które za tym przemawiają, ale najlepszy argument
pada dziś z ust Jezusa: "Jesteście wieczni, bo Bóg jest waszym
Bogiem, bo Bóg przyznaje się do was, bo Bóg was kocha". Jeśli
więc chcemy przekonać się, że jesteśmy wieczni, poznajmy
najpierw miłość Boga. A poznamy ją, zbliżając się do Jezusa. Nie
czarujmy się: gdyby stanął przed nami żywy Pan Jezus, prawie
na pewno powiedzielibyśmy, że to zjawa. Ale jeśli przekonamy
się, jak bardzo nas kocha, to będziemy pewni, że On nie pozwoli
nam przestać istnieć, choć pozwoli, by skończyło się nasze
obecne życie, przez co będziemy mogli "awansować" do Nieba i
być równymi Aniołom.
/Mieczysław Łusiak SJ/



Weekly tweet - wpis tygodnia
Przeczytaj dzisiejszą Ewangelię trzy razy, a zwłaszcza
ważną przestrogę pewnej Jej frazy.
Żyj tak by być uczestnikiem zmartwychwstania, Gdyż nie
wszyscy otrzymają dar
z martwych powstania.
Bo tylko « … uznani godnymi udziału w przyszłym
świecie… »
będąc równymi aniołom przy Bogu się znajdziecie.

Intencje spisano 02.11.2016 r.

Msza Święte za Ojczyznę zostanie odprawiona:
08:30 w Czachówku ; 10:00 i 18:00 w Sobikowie

Kazimierz


Tweet od Papieża
Z wiarą stańmy przy grobach
naszych bliskich, modląc się
także za zmarłych, o których nikt
nie pamięta.
/Franciszek/
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