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                               Trzydziesta  Niedziela Zwykła 

                                                                  
                                                                      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) (Biedak zawołał i 
Pan go wysłuchał) 
Drugie czytanie: 2 Tm 4, 6-9. 16-18 (Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu) 
Ewangelia: Łk 18, 9-14 (Przypowieść o faryzeuszu i celniku) 

 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
I DZIEŃ ZADUSZNY 

To dwa dni które w najbliższym 
tygodniu zdominują nasz czas.  
1 listopada dzień wolny od pracy to 
Dzień Wszystkich Świętych (łac. 
festum omnium sanctorum) to 
obchodzona 1 listopada 
uroczystość ku czci wszystkich 
znanych i nieznanych świętych i 
męczenników, którzy już 

zmartwychwstali do życia wiecznego. Kościół w tym dniu oddaje 
cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a 
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.  
2 listopada to czas wolnej soboty. Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany 
Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie 
wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon 
(Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich 
zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko 
rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. 
zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. Kościół w 
tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. 
Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne 
długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. W Polsce istnieje nawet 
zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, 
założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - 
kapucyna. Pamiętajmy o mszy św, nawiedzeniu cmentarzy i 

modlitwie za zmarłych. /Orac. KD/ 
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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 17.30 
*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 

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


CZARNA  MADONNA 
 

Suknia Nasion zwana też Soborowym Czynem Dobroci. Wykonana została na drewnie na 
którym naklejono nasiona występujących w Polsce roślin i źdźbła słomy. 

  

 
 

Suknia Nasion powstała w 1964 roku. Dar parafii Wyszyny z Archidiecezji  Poznańskiej  

jako Soborowy Czyn Dobra. Jej pomysłodawcą był ks. Edward Pośpieszny, wychował się na 

wsi, a w czasie okupacji był pomocnikiem ogrodnika.  Wykonana przez plastyka Eugenię 

Gogolewską oraz Jadwigę Sutkiewicz i  Władysława Porwicha. Znajduje się w Muzeum 

600-lecia. /Źródło Jasna Góra oprac. KD/. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Parafialny 

Zespół „Caritas” prowadzi kwestę na rzecz swoich 

podopiecznych, w tym jednej rodziny syryjskiej w 

ramach programu Caritas Polska „Rodzina 

Rodzinie”. Bóg zapłać za ofiary. O godz. 13:15 

spotkanie dla dzieci klas IV w ramach 

przygotowania do Rocznicy I Komunii Św. Po 

Mszy św. konferencja dla ich rodziców. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Gabryelina i Ławek 

za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy 

kwiatami na dzisiejszą niedzielę.  

3. W ubiegłą niedzielę odbyło się coroczne 

badanie niedzielnych praktyk religijnych 

(dominicantes i communicantes). We wszystkich 

Mszach św. niedzielnych wzięło udział 741 osób 

powyżej 7 roku życia, a więc nieco więcej niż w 

roku 2018. 

4. W październiku zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa różańcowe odprawiane w Sobikowie 

codziennie o godz. 17.30 a w Czachówku o godz. 

19.00.                                                                                     

5. 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.                                                                    

6. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Porządek Mszy św. niedzielny, bez Mszy św. o 

13.15. 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 

obowiązuje post piątkowy.                                                                                                                                                                                                                           

7. W sobotę 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Msze św. 

w Sobikowie o godz. 10.00 i 18.00 z formularza z 

dnia, w Czachówku o 19.00 połączone z modlitwą 

za zmarłych poleconych tego roku w 

wypominkach jednorazowych w Czachówku. 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy. W Sobikowie 

o godz. 18.00 nie będzie Mszy św. z formularza 

XXXI Niedzieli zwykłej.                                                                    

8. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. Ze względu na Uroczystość Wszystkich 

Świętych i Dzień Zaduszny  w Sobikowie i 

Czachówku nie będzie Mszy św. z nabożeństwem 

do Serca Pana Jezusa. Z tego też względu do 

chorych z Komunią św. pójdziemy w przyszły 

piątek 8 listopada od godz. 9.30. W I Sobotę 

miesiąca o godz. 7.10 nie będzie Mszy św. o Niep. 

Sercu Maryi.                                                                                    

9. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10. 00 Nabożeństwo 

Eucharystyczne z adoracją Najśw. Sakramentu a 

po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych 

i wymiana tajemnic różańcowych. Intencja 

różańcowa na listopad: O zbawienie dla zmarłych 

w ubiegłym roku parafian. Taca inwestycyjna 

przeznaczona jest ponownie na pokrycie kosztów 

instalacji ogrzewania gazowego w kościele.  

10. Zachęcamy młodzież do podjęcia 

przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. 

Zapraszamy również młodzież po 21 roku życia do 

podjęcia przygotowania. Karty zgłoszenia są 

dostępne w zakrystii i kancelarii parafialnej. Ze 

względu na Uroczystość Wszystkich Świętych i 

Dzień Zaduszny spotkania grup formacyjnych p. 

Marii Fiejki i Agnieszki Salamon odbędą się 

dopiero 8 i 9 listopada o tych samych godzinach. 

11. Koło Przyjaciół RM przyjmuje zapisy i 

zaliczki w kwocie 40 zł na wyjazd do  Torunia w 

dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota)  na XXVIII lecie 

powstania Radia Maryja. Całkowity koszt z 

obiadem w drodze powrotnej 90 zł. Zaliczki 

wpłacamy do p. Bogumiły Dusza lub u p. 

Ryszarda kościelnego do 24 listopada br.                                                                                                                                                                                                                 

12. KPRM informuje, że w przyszłym roku zamierza 

zorganizować wyjazd autokarowy do Rumunii. Prosimy 

zainteresowanych o kontakt z p. Bogumiłą Dusza.                                                                                                                                                                        

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii 

są do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”. Do 

„Gościa Niedzielnego” dołączony jest film DVD 

„Bernadetta – Cud w Lourdes”, poruszająca opowieść o 

cudownych objawieniach Matki Bożej w Lourdes. Cena 

„Gościa Niedzielnego” z filmem wynosi 6,- zł. Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik 

„Wieści Parafialne” 

 

Z Dzienniczka św. s. Faustyny 
Najświętszy i najmądrzejszy spowiednik, nie 

może gwałtem wlać w duszę tego, co pragnie, 

jeżeli dusza nie będzie szczera i otwarta. 

Dusza nieszczera, skryta, naraża się na wielkie 

niebezpieczeństwa w życiu duchowym i sam 

Pan Jezus nie udziela się takiej duszy w 

sposób wyższy, bo wie, że ona nie odniosłaby 

korzyści z tych łask szczególnych.     (Dz 113) 



Intencje Mszalne 27 X 2019 – 03 XI 2019 
 

 

 

Niedziela, 27.10.  

8.30 (Czachówek)  + Józefy Karaluch                                           
10.00 + Tadeusza (im.) i Krystyny Tywonek 
10.00 + Antoniego Krawczyka, Janiny Krawczyk, Marii 
Zameckiej                                                                                                                             
12.00 O bł. Boże za wstawiennictwem św. Judy 
Tadeusza dla Róż KŻR w Nowych Grobicach                               
12.00  + Tadeusza (im) i Karoliny Płaczek 
CHRZEST: Filip Sobiepanek                                                      
13.15 + Bronisława (w 21 rocz. śm.) i Heleny 
Anuszewskich, Stanisławy i Karola Buczków, Jana 
Jedrzejczyka                                                                                  
13.15    + Jadwigi (w 8 rocz. śm.) i Jana Plesiewiczów, 
Jadwigi i Eugeniusza Zwolińskich, dziadków Szatanów 
i Plesiewiczów                                                                             
Spotkanie dla dzieci i rodziców Rocznicowych          
Poniedziałek 28.10.                                                                                                               

17.00 + Melanii (w 16 rocz. śm.) i Andrzeja 

Osiadaczów, dziadkow Krawczyków i Osiadaczów   

18.00 + Genowefy, Ryszarda i Tomasza Berlińskich 

Wtorek, 29.10                                                                           

18.00  + Reginy Makowskiej w 30 dni po śmierci                                                                                     

Środa 30.10. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian,                                                                                             

+ Stanisława Zygmunta Rudzkiego – int. cioci Krystyny 

z Połańca 

- w int. Dusz Czyścowych o zbawienie 

19.00 (Czachówek) int. wolna                                                      

Czwartek, 31.10. 

18.00 + Danuty i Antoniego Matysiak 

Piątek, 01.11.  

8.30 (Czachówek)  + Jadwigi Winiarek w 1 rocz. śm.                                                                              

10.00 + Tadeusza Nizińskiego w 6 rocz. śm., 

Szczepana i Heleny Nizińskich, Stanisława i Józefy 

Rudzkich                                                                                         

12.00  Za wszystkich wiernych zmarłych 

Sobota, 02.11.  

10.00 + Barbary, Józefa i Tadeusza Trzeciaków                       

18.00 + Czesława (w 10 rocz. śm.), Marianny i 

Jarosława Piechów, dziadków Piechów i Karaluchów 

19.00 (Czachówek)  + Wandy Dusza                                      

Niedziela, 03.11.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  in. wolna                                                      

10.00 + zm. z rodz. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków 

10.00 + Edwarda Jankowskiego w 8 rocz. śm., Haliny i 

Jerzego Jankowskich, Sławomira Krzyczkowskiego  

12.00 + Eugeniusza Molaka w 7 rocz. śm.                                                                                   

12.00 + Alicji i Andrzeja Pluta, Agnieszki i Franciszka 

Tomaszewskich                                                                     

13.15  + Reginy Makowskiej – int. od rodz. 

Manowskich   

 

Tweet od Papieża 

„Idź z miłością do wszystkich, 

ponieważ twoje życie jest cenną 

misją: nie jest ciężarem, który 

trzeba znosić, lecz darem do 

zaoferowania.”     /Franciszek/ 
  

13.15 + Władysławy Kozickiej w 7 rocz. śm., Mariana Służewskiego w 

23 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego i Henryka Służewskiego, Iwony 

Małgorzaty Golec                                                                                      

Intencje spisano 25.11.2019 r.                                                             

 

Refleksja na  

Trzydziestą Niedzielę Zwykłą 
 

Przypowieść Jezusa o faryzeuszu i 
celniku jest formą przykładu z życia. Jezus obserwuje 
modlitwę dwóch kontrastowych postaci w świątyni 
jerozolimskiej i na ich podstawie wydaje zaskakujący 
dla słuchaczy osąd. Faryzeusz posiada wiele plusów, 
które jednakże zostają zdewaluowane przez nieczyste 
motywacje, przez pychę. Religia jest mu potrzebna, by 
się dowartościować, wywyższyć. Celnik jest 
znienawidzony przez współobywateli, pogardzany, 
uważany za człowieka ostatniej kategorii, jak ludzie z 
marginesu – prostytutki, grzesznicy, a także poganie. 
Z drugiej strony ten właśnie celnik jest wzorem 
godnym naśladowania. Stoi przed Bogiem 
zawstydzony i pełen skruchy, gdyż zrozumiał swój 
grzech. Wie, że grzech czyni go dalekim od Boga. 
Dlatego staje przed Bogiem jak żebrak. Ma 
świadomość, że sam z siebie jest nikim i potrzebuje 
Boga, Jego miłosierdzia i łaski, by móc żyć 

inaczej.   /Stanisław Biel /SJ/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Dziś Jezus dał prawdziwą naukę  
nadętym pychą, 

a pokornych i skromnych napełnił otuchą. 

« Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, 

a kto się uniża, będzie wywyższony». 
Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale czy potulni wobec 

Boga, 
Wszak tylko przed pokornymi do nieba 

otwiera się droga. Kazimierz 

Do użytku wewnętrznego 

Redakcja: Kazimierz Dusza                                          
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