
                    
                    Wieści Parafialne 

                  Tygodnik parafii Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr 37 (242) Rok VI 

                              03.11.2019 r.       

   

                               Trzydziesta  Pierwsza  Niedziela Zwykła 

                                                                  
                                                                      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)  (Będę Cię 
wielbił, Boże mój i Królu) 
Drugie czytanie: 2 Tes 1, 11 – 2, 2 (Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę 
Chrystusowi) 
Ewangelia: Łk 19, 1-10  (Nawrócenie Zacheusza) 

 

O Halloween  

Do napisania tych kilku słów skłoniły mnie coraz powszechniejsze 
zabawy w Halloween, a raczej maskarady, całkowicie obce naszej 
kulturze chrześcijańskiej. Obchodzone są w wielu krajach w 
wieczór 31 października, a najbardziej widoczne w popularnej 
kulturze, amerykańskiej. w Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii.  
Anglosaskie Halloween, to święto, w którym tradycje pogańskie 
mieszają się z chrześcijańskimi. Słowo Halloween jest swoistym 
zniekształceniem angielskiego All Hallow's Eve (Wigilia Wszystkich 
Świętych) i celtyckiego Samhain. W istocie korzenie święta tkwią 
w kulturze starożytnych Celtów, którzy wierzyli, że 31 października 
- w dniu będącym u nich oficjalnym końcem lata - dusze zmarłych 
wychodzą z grobów i błąkają się po ziemi w poszukiwaniu ciał 
żywych, do których mogłyby wniknąć. Halloween ma jednak 
charakter zdecydowanie pogański. Kuria przestrzega przed 
Halloween i przypomina, że jego korzenie związane są z 
pogańskimi obchodami święta duchów i z oddawaniem czci 
celtyckiemu bogu śmierci. „Anton Lavey, twórca współczesnego 
satanizmu, stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest 
największym świętem lucyferycznym. Mają wtedy miejsce 
wzmożone liczebnie akty przemocy o charakterze okultystycznym. 
Obchodzona 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych oraz 
wspomnienie zmarłych 2 listopada bardzo często zastępowane są 
promowaniem Halloween; to rozpowszechnianie okultyzmu i magii 
- pisze na stronie internetowej warszawska kuria metropolitalna. 
Kościół otwarcie sprzeciwia się takim praktykom" - podkreśla kuria 
metropolitalna. 
 

/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 Milenijna. Tę ozdobioną motywem lilii suknię naszywaną brylantami 
wyhaftowały siostry westiarki z Warszawy z okazji  1000 – lecia Crztu Polski. 
Pracom patronował kard. Stefan Wyszyński. Maryja po raz drugi miała ją na sobie z 
okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.  
 
 
Suknia wykonana w związku z uroczystościami Millenium - Tysiąclecia Chrztu 
Polski (966-1966), ukończona została w lutym 1965 r. Inicjatorem powstania był 
ówczesny przeor Jasnej Góry o. Teofil Krauze. Podłoże srebrnej blachy wykonanej 
przez złotnika Czyżewskiego zostało obciągnięte niebieskim haftem z motywem lilii, 
z naszytymi brylantami na sukni Maryi, a na sukni Dzieciątka – haft purpurowy z 
motywami orientalnymi rozetek, również ze świecącymi brylancikami. Projekt 
zatwierdził Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Suknia poświęcona była przez 
Prymasa Tysiąclecia ze współudziałem abpa Karola Wojtyły 3 maja 1966 r. Znajduje 
się w Muzeum 600-lecia. /Źródło Jasna Góra oprac. KD/.  
 

P.S. Tą suknią kończymy prezentacje sukienek Matki Bożej Częstochowskiej. 
Dokończenie prezentacji w październiku przyszłego roku. 



Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś 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.                                                   

2. Serdeczne podziękowania składamy 

Ewie i Wojciechowi Zielińskim, którzy 

podarowali kwiaty do kaplicy w 

Czachówku oraz pp. Krawczykom, 

Szóstkiewiczom i Wójcikom z 

Cendrowic za ofiarowanie kwiatów do 

kościoła. Dziękuję również p. 

Ryszardowi Rosłonowi o zadbanie o 

porządek na cmentarzu. Bóg zapłać. 

3. W tym tygodniu zapraszamy 

młodzież przygotowującą się do 

Sakramentu Bierzmowania na spotkania 

formacyjne: w piątek 8 listopada godz. 

17.00 grupa p. Krystyny Borowskiej, o 

godz. 18.30 p. Agnieszki Salamon, w 

sobotę 9 listopada o 17.00 grupa p. 

Marii Fiejki oraz grupa p. Miłosławy 

Koszałki również o 17.00 

4. W przyszłą niedziele 10 listopada o 

godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania.                                                                                                        

5. Ze względu na Uroczystość 

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny  

do chorych z Komunią św. pójdziemy w 

tym tygodniu, w piątek 8 listopada od 

godz. 9.30.                                                                             

6. Koło Przyjaciół RM organizuje 

wyjazd do kina Cinema City na Sadybę 

na wspaniały, przejmujący film 

„Nieplanowane” w dniu 5 Listopada. 

Wyjazd z Sobikowa autokarem o godz. 

18:00. Koszt 35 zł.                                                                                                             

7. Koło Przyjaciół RM informuje, że 

lista na wyjazd do Rzymu i Watykanu 

od 18 do 23 kwietnia  jest zamknięta. O 

terminie spotkania ze szczegółowym 

omówieniem programu  powiadomimy 

w listopadzie.                                                                                                               

8. KPRM informuje, że trwają zapisy na 

6 dniowy wyjazd autokarowy do 

Rumuni. Wyjazd po 15 lipca 2020 r.                                                                                                               

9. KPRM organizuje 6 dniowy wyjazd 

na wypoczynek zimowy dla seniorów i 

rodzin z dziećmi (do 3 lat gratis) od 23 

lutego do 28 lutego w Zawoi przy 

granicy ze Słowacją w Beskidzie 

Żywieckim. Koszt ok. 620 zł.                                                                                                                                                     

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” oraz „Niedziela”. W 

zakrystii jest do odbioru miesięcznik 

„Różaniec”.   Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści 

Parafialne” 

 

Z Dzienniczka św.                   

s. Faustyny 

Pokora. Dusza nie korzysta należycie 

z sakramentu spowiedzi, jeżeli nie 

jest pokorna. Pycha duszę utrzymuje 

w ciemności. Ona nie wie i nie chce 

dokładnie wniknąć w głąb swej nędzy, 

maskuje się i unika wszystkiego, co 

by ją uleczyć miało.  

                                           (Dz 113)



Intencje Mszalne 03 XI 2019 – 10 XI 2019 
 

 

 

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   

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

Służewskiego w 23 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego i 

Henryka Służewskiego, Iwony Małgorzaty Golec                                                                                       

Poniedziałek 04.11.                                                                                                               

18.00 + Andrzeja Krzysztofa Kamińskiego w 30 dni po 

śmierci 

Wtorek 5.11.                                                                       

18.00   + Elżbiety Drygaś (im.)                                                  

Środa 06.11. 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

Piątek, 08.11.  

17.30  + Barbary Teresy Sosnowskiej w 30 dni po 

śmierci                                                                                  

18.00  + Jana i Stanisławy Soczewka 

Sobota, 09.11.  

18.00 Int. wolna 

Niedziela, 10.11.                                                                                                               

8.30 (Czachówek)  + Łukasza Gatnera                                   

10.00 + Zbigniewa Kowalczyka w 20 rocz. śm., 

Stanisławy i Władysława Urbańskich w 12 rocz. śm. i 

zm. z rodz. Urbańskich, Sierakowskich i Kowalczyków 

10.00 + Aleksandry Jędral, Władysława Michalskiego w 

5 rocz. śm., Anny i Zygmunta Jędral, dziadków 

Krawczyków, Janusza Burakowskiego 

12.00  + Anny i Juliana Pęczek, Edwarda Tywonka w 

26 rocz. śm., Marii i Mariana Kalikowskich, Marianny i 

Bolesława Tywonków                                                                                

12.00 O bł. Boże i potrzebne dary dla Agnieszki i Pawła 

z okazji 10 rocz. ślubu                                                      

13.15 + Michała Szcześniaka w 10 rocz. śm., 

Kazimierza, Zofii i Józefa Karwatów, Zofii Młoźniak                                                                             

18.00    int. wolna 

 Spotkanie młodzieży bierzmowanej       

                                                                                                 

Intencje spisano .01.11.2019 r.      

 

W następnym tygodniu reportaż 

z wizyty u ks. Michała 

Dłutowskiego w Nowej 

Osuchowej. 

                                                       

 

Tweet od Papieża 

„Prośmy Pana o światło, abyśmy 

mogli lepiej poznać, co dzieje się w 

naszym wnętrzu.”                                                                   
/Franciszek/ 

  

                                                        

 

Refleksja na  

Trzydziestą Pierwszą Niedzielę 

Zwykłą 

Tym, co może urzekać u Zacheusza 
jest jego determinacja. On wie, że chce 
zobaczyć Jezusa. Nie jest to może pragnienie 
jakiegoś głębokiego spotkania tylko zwykła 
ciekawość. Jest to jednak motywacja bardzo 
silna, która pcha Zacheusza do przodu i 
pomaga mu zrobić rzeczy niebywałe, 
niespotykane jak choćby wspinaczka na 
drzewo. Jezus wyszedł niejako naprzeciw tej 
determinacji Zacheusza. Nie zgromił go za to, 
że jest tylko ciekawski. Można przypuszczać, 
że Jezus daje w tej scenie do zrozumienia, iż 
docenia nasze wysiłki, kiedy naprawdę 
oddajemy się czemuś, kiedy wiemy czego 
chcemy od życia. On nie skupia się na tym, 
żeby nas poprawiać, ale zaprasza do relacji. 
Najpierw chce się zaprzyjaźnić, a dopiero 
potem nauczać, zapraszać do zmiany itd./ks. 
Michał Olszański/ 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Jezus gdy zechce przejdzie przez mury, 

kotary  
gdy tylko dostrzeże Twoje szczere zamiary, 

nie musisz szukać Jerycha i sykomory, 

nawet gdy jesteś grzeszny i bez pokory 
i wtedy gdy ludzie szemrać będą na tę 

rodzinę, 
i mówić:  

«Do grzesznika poszedł w gościnę».  
                                                   Kazimierz 

Do użytku wewnętrznego 
Redakcja: Kazimierz Dusza 
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