Wieści Parafialne
Tygodnik parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sobikowie Nr35 (328) rok VIII
Parafia
31.10.2021 r.
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 1 Krl 8, 22-23. 27-30 (Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia
świątyni)
Psalm responsoryjny: Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2) (Jak miła, Panie, jest
świątynia Twoja)
Drugie czytanie:1 Kor 3, 9b-11. 16-17 (Jesteście Bożą budowlą)
Ewangelia: J 4, 19-24 (Prawdziwi czciciele Boga)

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do
świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia:
małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do
świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi
siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga.
Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus złożył
ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim
stopniu przyjmie od Boga dar świętości. Stwórca powołuje do świętości wszystkich, a
uroczystość Wszystkich Świętych wyraża powszechne powołanie do świętości. Wskazuje
na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo
wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących
w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się,
poprzez modlitwę, pamięć bądź ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności
(komunii) wyraża się świętych obcowanie. Wspomnienie wszystkich świętych ma źródło w
kulcie męczenników. W rocznicę śmierci, która dla chrześcijan jest dniem narodzin dla
nieba, odprawiano na grobach męczenników Eucharystię i czytano opisy męczeństwa.
Pamięć o tych, którzy krwią potwierdzili swoją wiarę, była w pierwszych gminach
chrześcijańskich pieczołowicie przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot posiadała spis
swoich męczenników, którzy przez sam fakt męczeństwa stawali się bliskimi Chrystusa,
dlatego ich wstawiennictwo nabierało szczególnej mocy. Stopniowo do tych list dopisywano
imiona nie tylko męczenników, ale też innych osób odznaczających się szczególną
świętością.
Pierwszym świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours.
Początki święta sięgają IV wieku. W Antiochii czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych
męczennikach, których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie
w VII wieku papież Bonifacy IV poświecił dawny Panteon i uczynił go kościołem ku czci
Bogurodzicy oraz wszystkich Męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie
przywiezione z katakumb chrześcijańskich męczenników. Historycy przekazują, iż
przywieziono wtedy aż 28 pełnych wozów. Z rocznicą tych wydarzeń związane było
rzymskie święto Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W
późniejszych wiekach dołączono kult „wszystkich doskonałych Sprawiedliwych”..
/Ciąg dalszy na str. 2./
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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

Obchody przeniósł z 13 maja na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku. Powodem były prawdopodobnie
trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę Listopadowa data była już
znana w Irlandii oraz Anglii, a od IX w. rozprzestrzeniła się w całej Europie. Po ostatniej reformie liturgii
teologowie podkreślają, że „uroczystość obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych,
którzy osiągnęli doskonałość, a zatem także zmarłych krewnych i przyjaciół”.
/Oprac. Agnieszka Salamon/

ZADUSZKI - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH
Pod koniec roku, który niektórym minął błyskawicznie, a innym wlókł się w trudach, dzień za dniem,
zatrzymujemy się w Dniu Zadusznym i zwracamy się ku tym, których już nie ma z nami na Ziemi. Kościół
wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o
istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Na Ziemi żyje kilka miliardów ludzi, ale dużo więcej
zakończyło już swoją wędrówkę. My, żyjący jesteśmy dziedzicami zmarłych. Kto wierzy, że umarli żyją, ten
będzie się za nich modlił.
Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja).
Praktykę tą przejęły inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni. W
wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele,
po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne.
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym
kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł
odprawić trzy Msze św.: w intencji
poleconej
przez
wiernych, za wszystkich wiernych
zmarłych i według
intencji Ojca Świętego.
Dzień Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny są
w Polsce również dniami pamięci
narodowej. Płoną
więc znicze na cmentarnych
kwaterach
żołnierskich,
na
grobach
powstańczych, na
bezimiennych - tak licznych w
Polsce- polnych i
leśnych mogiłach żołnierskich, na
miejscach straceń,
przy tablicach pamiątkowych poświęconych pamięci poległych i zabitych we wszystkich wojnach. Płoną również
ognie ma grobach ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski i jej kultury. Z wiary w obecność dusz zmarłych na
ziemi, w dniu ich święta, zrodził się zwyczaj ugaszczania dusz. Zwyczaje zwane Dziadami, opisywał A.
Mickiewicz. Najdłużej zachowali je bracia prawosławni oraz mieszkańcy polskich kresów wschodnich. Dzisiaj
wszystkie te praktyki, wierzenia, obrzędy odchodzą w przeszłość. Dawne zwyczaje, przywoływanie zmarłych i
ofiary z jadła i napoju zastąpiły obrzędy kościelne, nabożeństwa i modły, a wśród nich tzw. wypominki
odprawiane przez księży na cmentarzach. Wypominki to modlitwa połączona z przywołaniem imion i nazwisk
pochowanych tam zmarłych. Składane są bukiety kwiatów oraz zapalane na grobach światła. To wszystko jest
wyrazem naszych potrzeb wynikających z wdzięczności, miłości i pamięci o tych wszystkich, którzy odeszli.
Dawnej, jak i obecne obchody Świąt Zmarłych łączy ta sama, niezmienna idea i intencja - jest nią nieprzemijająca
pamięć, dzięki której, zgodnie z sentencją non omis moriar (nie wszystko w nas umiera). Za pobożne
odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust
zupełny. Dzień Zaduszny to dobry czas do głębszego niż zwykle zamyślenia nad chwilą własnej śmierci.
Odmawiając modlitwę Zdrowaś Maryjo, prosimy Matkę Boga „ módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
śmierci naszej”. Matka nie odmówi proszącym, trzymania ich za rękę w czasie przechodzenia z życia
doczesnego do życia wiecznego.
/Oprac. Anna Bulder/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych.

Świetej Rodziny w kościele.

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. Przypominamy o
możliwości uzyskania odpustu zupełnego w
listopadzie za pobożne nawiedzenie cmentarza.

7. W Archidiecezji Warszawskiej trwa faza

2. We wtorek 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.
3. 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. Na cmentarzu ministranci
rozprowadzają znicze. Dochód przeznaczony jest
na fundusz ministrancki.
4. Rozpoczęliśmy przygotowanie do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. W
tym tygodniu odbędą się spotkania roku
pierwszego: w czwartek 4 listopada o godz. 17.00
kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w grupie p.
Agnieszki Salamon, w piątek 5 listopada o godz.
17.00 kandydaci do grupy p. Marii Fiejki.
5. 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.
6. 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 kosztów renowacji ołtarza

diecezjalna XVI Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów, którego temat
brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo i misja”.
Zapraszamy osoby, które chciałyby włączyć
się w prace parafialnego zespołu
synodalnego do zgłoszenia się bezpośrednio
do księdza proboszcza.
8. Informujemy, że ks. Michał Dłutowski
wydał nową książeczkę "Przyjdź Królestwo
Twoje", Książeczka dostępna jest w zakrystii
u ministrantów i u p. Kazimierza. Cena 1
egz. 10 zł. Książeczka zawiera Rozważania
Różańcowe i Drogi Krzyżowej. Jednym z
autorów rozważań jest nasz parafianin pan
Kazimierz Dusza redagujący gazetkę
„Wieści Parafialne” Rozważania te napisane
są przez p. Kazimierza w wersji
wierszowanej.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
W zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”. Do odbioru jest
również październikowy numer miesięcznika
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.
W następnych WP Pierwsi Polscy
Męczennicy

Do użytku wewnętrznego
Redakcja: Kazimierz Dusza
Z DZIENNICZKA ŚW. 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/

Intencje Mszalne 31.X 2021 – 07.XI 2021
Niedziela, 31.10.im.Urban,Wolfgang, Lucyla, Saturnin
8.30 (Czachówek) + Ireny i Sylwestra Kolczyńskich,
Heleny i Jana Łuszczyk, Cecylii, Adama i Leny
Stanisławskich
8.30 (Czachówek)
10.00 + Tadeusza Tywonka (im.) i Krystyny Tywonek
10.00 + Bronisława Anuszewskiego w 23 rocz. śm.,
Heleny Anuszewskiej, Stanisławy i Karola Buczek, Jana
Jędrzejczyka
12.00 + Jakuba Tyborowskiego i Zygmunta Strzeżka
12.00 + Zofii Miszkowskiej w 8 rocz. śm., Janiny
Miszkowskiej w 6 rocz. śm., Antoniny Miszkowskiej, Jana
i Gabrieli Wójcików
CHRZEST: Karolina Zawiślak
13.15 + Władysławy Kozickiej w 9 rocz. śm., Mariana
Służewskiego w 25 rocz. śm., Zygmunta Kozickiego,
Henryka Służewskiego, Iwony Golec
13:15 + Wandy (w 45 rocz. śm.) i Antoniego (w 25 rocz.
śm.) Królak
Poniedziałek 01.11 im. Seweryn, Marceli,
8.30 (Czachówek) + Marka Tusińskiego
10.00 + Czesława Piecha w 12 rocz. śm., Marianny i
Jarosława Piecha i zm. z rodz. Piechów i Karaluchów
12.00 (cmentarz) Za wszystkich wiernych zmarłych
Wtorek, 02.11 .im. Bogdan, Jerzy, Ambroży,
10.00 + Tadeusza Trzeciaka w 10 r. śm.
18.00 + Henryka Zielińskiego w 1 rocz.śm.
19.00 (Czachówek) + Wandy Dusza
Środa, 03.11. im. Sylwia, Hubert,
17.30 + Andrzeja Woźniaka w 30 dni po śm.
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- Za Parafian
+ Jana, Zofii i Stanisława Kucharskich
Piątek, 05.11.im. Elżbieta, Sławomir,Gerald, Blandyna
17.30 + Danuty i Antoniego Matysiaków
18.00 + Elżbiety Drygaś (im.)
19.00 (Czachówek) Int. wolna
Sobota, 06.11. im. Feliks, Leonard, Melaniusz,
7.30 Int. wolna
17.00 + Jana i Stanisławy Soczewka
17.30 + Krzysztofa Lasockiego w 10 r. śm. i zm. z rodz.
Lasockich
18.00 O bł. Boże dlaDionizy,Teofil, Bożeny i Tadeusza
Kruszyna z okazji 50 rocz. ślubu
Niedziela, 07.11.im. Karina, Antoni, Florenty,
8.30 (Czachówek)
10.00 + Edwarda Jankowskiego w 10 rocz. śm., Haliny i
Jerzego Jankowskich, Anny Konarzewskiej, Sławomira
Krzyczk+ Aleksandra i Marii Mironiuk, Zofii Zalewskiej,
Czesława Mironiuka owskiego
10.00 + Aleksandra i Marii Mironiuk, Zofii Zalewskiej,
Czesława Mironiuka

Tweet od Papieża
"Niech Matka Boża, Królowa
Wszystkich Świętych i Brama
Niebios, wstawia się za naszą drogę
świętości i naszych bliskich, którzy
odeszli przed nami i już wyruszyli do
niebieskiej ojczyzny".
/Franciszek/
12.00 + Edwarda Tywonka w 28 rocz. śm., rodziców Pęczków i
Tywonków, Marii i Mariana Kalikowskich,
12.00 + Leokadii (w 6 rocz. śm.) i Tadeusza Rosłonów,
Mieczysławy Filutowskiej
13.15 + Eugeniusza Molaka w 9 rocz. śm.
13.15 + Wiesława Michalskiego w 7 rocz. śm., Aleksandry Jędral w
7 rocz. śm. i zm. z rodz. Michalskich, Jedralów i Krawczyków
Intencje spisano: 29.10.2021 r.

Refleksja na Trzydziestą Pierwszą
Niedzielę Zwykłą

Cóż to znaczy: czcić Boga w duchu i w prawdzie?.
Posłuchajmy Ojców Kościoła. Święty Cyryl
Aleksandryjski, który poświęcił cały traktat czci oddawanej w
duchu i w prawdzie, mówi, „Ten jest Bogu miłym duchowym
czcicielem, kto nie zaciemnia swojej pobożności formami i figurami
żydowskimi, ale promieniując blaskiem cnót ewangelicznych i
zachowując prawą naukę wiary, oddaje Bogu cześć prawdziwą”,
Św. Augustyn mówi zaś: „A jeśli szukasz jakiegoś wzniosłego
miejsca, jakiegoś miejsca świętego, to okaż się wewnątrz
świątynią Boga. Chcesz modlić się w świątyni, módl się w sobie.
Ale pierwej bądź świątynią Boga, bo On w swej świątyni
wysłuchuje proszącego”, Zaś uczony opat Rupert idzie jeszcze
dalej: „Prawdziwi czciciele – mówi – to nie ci, którzy nie wiedzą, co
czczą, ale ci, którzy mają o tym prawdziwą wiedzę. Czczą Ojca nie
na górze, nie w Jerozolimie, ale w duchu i w prawdzie. Czczą Ojca
ci, którzy otrzymują od Niego ducha przybrania za synów i którzy
stają się członkami Jego jedynego Syna. Czcić w duchu to znaczy
otrzymać ducha przybrania za synów, w którym wołamy: «Abba,
Ojcze!»

/Wybrał z Christianitas i opracował: KD/

Weekly tweet - wpis tygodnia
Nie ulega wątpliwości, że trzeba czcić Boga,
ale «…w Duchu i prawdzie…».
To wiara głęboka,
a że Bóg jest duchem w naszym Kościele
«…potrzeba więc, by Jego czciciele
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
wtedy i Bóg będzie nas kochał bardziej.
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