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Uroczystość Wszystkich Świętych
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ap 7, 2-4. 9-14 (Wielki tłum zbawionych)
Psalm responsoryjny: Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6) (Oto lud wierny, szukający
Boga)
Drugie czytanie: 1 J 3, 1-3 (Ujrzymy Boga takim, jaki jest)
Ewangelia: Mt 5, 1-12a (Błogosławieni ubodzy duchem)

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Uroczystość Wszystkich Świętych – w
Kościele katolickim to uroczystość ku
czci wszystkich chrześcijan, którzy
osiągnęli stan zbawienia i przebywają w
niebie. Już w Starożytności Wszystkich
Świętych wywodzono ze wspominania
w jednym, wybranym dniu, wszystkich
męczenników
chrześcijańskich.
Obchody takie, w różnych Kościołach
wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego, wprowadzano w IV wieku. W
Średniowieczu świętowanie 1 listopada w Rzymie rozpoczęto najprawdopodobniej
w roku 741. gdy Papież Grzegorz III ufundował oratorium w Bazylice św. Piotra na
Watykanie czyli ku czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców.

DZIEŃ ZADUSZNY
Zaduszki, Dzień Zaduszny lub
Święto Zmarłych, właściwie
Wspomnienie
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych
w
Kościołach łacińskich. To
obchód liturgiczny poświęcony
corocznie
zmarłym,
przypadający na dzień 2
listopada, treściowo połączony z
poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych. W doktrynie Kościoła
katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych,
zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy
wstawienniczej.
/Foto i oprac. K. Dusza/
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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 18.00
*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

CZARNA MADONNA
Sukienka Koralowa
Sukienką Koralową kończymy przegląd płaszczy Matki Boskiej Częstochowskiej
zgromadzonych w Jasnogórskim Skarbcu. Jest to dar kobiet ziemi kieleckiej - jako
ekspiacja (wynagrodzenie) po smutnym wydarzeniu kradzieży sukienki i koron w
1909 r. Wykonana przez hafciarkę krakowską (jedne źródła podają, że nieustalonego
imienia, inne – że hafciarka owa nazywała się Krakowska), a sprawiona przez
włościan ze wsi Rembieszyce i Złotniki w kieleckim.

Ufundowana z okazji
drugiej koronacji
Obrazu Matki Bożej w
1910 r., po tym jak
rok wcześniej sukienkę perłową i korony ukradli żołnierze carscy. Jedwabne tło
wyszywane jest koralami, złotą nicią, galonami i cekinami. o motywach wici roślinnej
z drobnymi kwiatkami na sukience Dzieciątka, Przy szyi Maryi umieszczono
niewielki koralowy krzyżyk z XIX wieku.
#kilka słów od Prymasa Tysiąclecia
Gdy pełna miłość jest dla nas tak trudna, że ograniczamy ją do wąskiego
grona najbliższych; gdy wysiłki ludzi, by zapanowała na ziemi
sprawiedliwość, zawodzą - trzeba uruchomić Boże miłosierdzie, które
rodzi się na pograniczu miłości i sprawiedliwości.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek
Mszy św. niedzielny, również z Mszą św. o 13.15. Po
Mszy św. o godz. 10.00 odprawimy w kościele procesja
żałobna. Podczas procesji modlimy się za zmarłych
poleconych tego roku w wypominkach jednorazowych.
Ze względu na pandemię Msza św. o godz. 12.00 będzie
odprawiona w kościele. Tego dnia nie będzie Mszy św.
na cmentarzu.
2. To I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o 12.00 nie
będzie spotkania Kół Różańcowych. Intencja różańcowa
na listopad: O zbawienie dla zmarłych w ubiegłym roku
parafian. Taca inwestycyjna przeznaczona jest ponownie
na pokrycie kosztów malowania kościeła.
3. W poniedziałek 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.
4. Nadal zwracamy się z prośbą o indywidualne wpłaty
na konto lub bezpośrednio do kancelarii na pokrycie
kosztów malowania kościoła. Wszelkie wpłaty
indywidualne są wpisywane do Księgi Darczyńców i
mogą być odliczane od podatku.
5. 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.
6. Przed nami „RÓŻANIEC DO GRANIC…NIEBA”.
Modlimy się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie
dla naszych rodzin. Będzie to owocem działania całego
Kościoła w miłości i jedności. Zapraszamy do kościoła w
Sobikowie siostry różańcow e i wszystkich wiernych w
środę 4 listopada o godz. 17.00.
7. 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. 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.
8. W tym tygodniu zapraszamy młodzież przygotowującą
się do Sakramentu Bierzmowania na spotkania
formacyjne: w czwartek 5 listopada godz. 18.00 grupa p.
Agnieszki Salamon, w piątek 6 listopada o 17.00 grupa p.
Marii Fiejki.
9. W przyszłą niedziele 8 listopada o godz. 13.15 Msza
św. i spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących
się do I Komunii św. ze szkoły w Czachówku i Czaplinku
zaś o godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla
Kandydatów do Bierzmowania.
10. KPRM przystąpiło do patriotycznej akcji „Wywieś
flagę - Zapal świecę 11 listopada” dla uczczenia Święta
Niepodległości. Z tej okazji rozprowadza miniaturkę
repliki Świecy Niepodległości z 1867 r. Więcej o historii

153 letniej Świecy Niepodległości w 36 numerze WP 8
listopada br. Cena świecy 30 zł.
11. W dobie pandemii i rozchwiania emocjonalnego w
naszym kraju zachęcamy do Adoracji Najświętszego
Sakramentu 13-go każdego miesiąca w godz. 15:00 do
17:30 w Sobikowie. Oprócz Koronki do Bożego
Miłosierdzia, chwila ciszy na rozmowę z Panem Jezusem.
Proszę wpisywać się na listę z podaniem godzin adoracji
u Pana Ryszarda, kościelnego w Sobikowie, u Pana
Artura kościelnego w Czachówku lub telefonicznie u Pani
Bogumiły Dusza (tel. 664 743 764).
12. KPRM informuje, że z powodu nawrotu pandemii
koronawirusa odwołuje zapisy na 4 dniową wycieczkę w
dniach 11-14 listopada Zaliczki do zwrotu u Pani
Bogumiły Dusza (tel. 664 743 764).
13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Sebastian Neska, kawaler i Ewa Maria Matulka, panna,
oboje z Czachówka w par. tutejszej. Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii
są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W
zakrystii jest do odbioru miesięcznik „Różaniec”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny.

Z Dzienniczka s. Faustyny
Kiedy przed Dniem Zadusznym poszłam na
cmentarz o szarej godzinie, cmentarz był
zamknięty, jednak uchyliłam trochę drzwi i
powiedziałam, że - jeżeli czego żądacie,
duszyczki, chętnie wam zadośćuczynię, o ile
mi na to reguła pozwoli. - Wtem usłyszałam te
słowa: Spełnij wolę Bożą. My o tyle jesteśmy
szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą.
/Dz.518/

Papież Franciszek do Polaków
22 października obchodziliśmy liturgiczne
wspomnienie świętego Jana Pawła II, w roku
setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on
do szczególnej miłości wobec ostatnich i
bezbronnych i do ochrony każdego życia
ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i
świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby
obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia
naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i
bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i
troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to
heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!
Watykan Aula Pawła VI; 28.10.2020 r.

Intencje Mszalne 01 XI 2020 – 08 XI 2020
Niedziela, 01.11.
8.30 (Czachówek) + Zygmunta Lendziona
10.00 + Czesława (w 11 rocz. śm.), Marianny i Jarosława
Piechów i zm. z rodz. Piechów i Karaluchów
10.00 + Eugeniusza Molaka w 8 rocz. śm.
12.00 Za wszystkich wiernych zmarłych
13.15 Int. wolna
Poniedziałek 02.11.
10.00 + Barbary, Józefa i Tadeusza Trzeciaków
18.00 + Stanisława, Romana i Jadwigi Krawczyków,
Jana i Stanisławy Soczewka
19.00 (Czachówek) + Wandy Dusza
Wtorek, 03.11.
17.00 + Antoniny Miciak w 30 dni po śmierci
17.30 + Elżbiety Drygaś (im.)
Środa 04.11.
17.00 „RÓŻANIEC DO GRANIC…NIEBA”.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek, 06.11.
17.30 + Marianny Michalskiej (greg. 1)
18.00 int. wolna
19.00 (Czachówek) + Kazimierza Sokołowskiego
Sobota, 07.11.
7.10 Godzinki
7.30 Int. wolna
17.00 + Jana i Stanisławy Soczewka
17.30 + Antoniny Miciak – int. od Jadwigi i Barbary
Klusek
18.00 + Marianny Michalskiej (greg. 2)
Niedziela, 08.11.
8.30 (Czachówek) Dziękczynna za Artura i prośbą o
dalszą opiekę
8.30 (Czachówek) O bł. Boże dla Aleksandry i
szczęśliwy przebieg ciąży
10.00 + Edwarda Jankowskiego w 9 rocz. śm., Haliny i
Jerzego Jankowskich, Sławomira Krzyczkowskiego
10.00 + Marianny Michalskiej (greg. 3)
12.00 + Edwarda Tywonka w 27 rocz. śm., rodziców
Pęczków i Tywonków, Marii i Mariana Kalikowskich,
12.00 + Wojciecha Lenarczyka w 30 dni po śmierci
13.15 + Alicji i Andrzeja Pluta, Agnieszki i Franciszka
Tomaszewskich
Spotkanie dla dzieci I - Komunijnych ze szkoły w
Czachówku i Czaplinku
18.00 Int. wolna
Spotkanie dla młodzieży Bierzmowanej

Tweet od Papieża
„Ten, kto nie żyje braterską
bezinteresownością, czyni ze swojego
życia wymianę handlową, zawsze
odmierzając to, co daje i co otrzymuje
w zamian. Natomiast Bóg daje za darmo,
sprawiając, że słońce Jego wschodzi nad złymi i
nad dobrymi”
/Franciszek/

Uroczystość

Refleksja na
Wszystkich

Świętych

Błogosławieństwa, choć tak paradoksalne, w
rzeczywistości są bardzo realistyczne. One
zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz z
doświadczeniami, przed którymi uciekamy. Każdy z nas w życiu
doświadczył lub doświadczy różnych form ubóstwa, cierpienia
fizycznego, bądź moralnego, łez, głodu, pragnienia,
niesprawiedliwości, przeciwności życia… Błogosławieństwa
pozwalają spojrzeć na te problemy z nadzieją i wiarą oraz w
perspektywie wieczności. Każde błogosławieństwo niesie nadzieję
– udział w wiecznym królestwie Boga.. Jan Paweł II mówił: „Jezus
nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam jest
błogosławieństwami. Patrząc na Niego zrozumiecie, co znaczy
być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać,
pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój,
cierpieć prześladowanie”. Pomedytujmy przez chwilę nad każdym
z ośmiu błogosławieństw i zastanówmy się, które z nich są naszym
osobistym doświadczeniem.
/Deon – Stanisłąw Biel /SJ/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Byśmy lepiej rozumieli Kazanie na Górze
i śpiewali o moralności jak oktet w chórze,
Osiem błogosławieństw Jezus dał w darze,
by szybciej wynieść wszystkich na ołtarze.
Żyjmy więc jak Anawim posłuszny
Bogu całkowicie
Bo szczęście prawdziwe, to w przyjaźni
z Bogiem życie.
Kazimierz

W następnych WP –Świeca Niepodległości i Akt
Dziękczynienia Polski na 11 listopada 2020
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