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Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.00 – 19.00 
sobota 

14.00 – 16.00 
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(17.00 –1X-1IV) 

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 
 

 

                      Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Wj 22. 20-26 (Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych) 

Psalm responsoryjny: Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab 

Drugie czytanie:1 Tes 1, 5c- 10 (Służyć Bogu  żywemu) 

Ewangelia: Mt 22, 34-40(Największe przykazanie) 

 

1 Listopada Uroczystość Wszystkich Świętych 
 
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich 

Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem 

bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, 

jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy 

wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w 

tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i 

nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, 

krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą 

się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. 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. W początkach chrześcijaństwa, w obawie 

przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. 

Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie 

zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża 

się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku. Najpierw 

przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto 

wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni 

o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe 

prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano 

za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, 

powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci 

zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII 

w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, 

nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. 

obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. 

Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił 

osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc 

uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede 

wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" 

(por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu 

wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku 

ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w 

Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył 

teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.                                                 

                                                                                                                        /Józef Rydzewski/ 
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Świętość to sprawa miłości 
Świętość rodzi się z miłości. „Miłość jest duszą 
świętości” (KKK 826). Święty to ktoś, kto odkrył, że jest 
kochany przez Boga. 
Bezwarunkowo i nieodwołalnie.  
I że — jeśli zechce — to z pomocą 
Boga może stać się podobny do 
Tego, który jest miłością. Święty jest 
pewien tego, że Bóg stworzył świat z 
nicości, ale nas - ludzi - uczynił z 
Miłości, czyli z samego siebie, na 
swój obraz i podobieństwo. Święty 
to ktoś, kto uzgadnia z Bogiem 
wspólne marzenia i wie, że nie ma 
granic w rozwoju, gdyż nigdy nie stanie się już aż tak 
podobny do Boga w myśleniu i postępowaniu, by nie 
mógł stawać się jeszcze bardziej do Niego podobnym. 
Z tego właśnie powodu święty ma świadomość tego, że 
nie jest powołany do naśladowania największych nawet 
świętych, lecz do naśladowania Jezusa. Cieszy się z 
innych świętych, bo wie, że oni upewniają nas o tym, iż 
z pomocą Boga człowiek jest w stanie stać się 
naprawdę podobnym do Boga. Wie też, że święci 
wspierają nas modlitwami oraz inspirują swoją 
heroiczną miłością, Jednak święty zdaje sobie sprawę 
również z tego, że żaden ze świętych — z przeszłości, 
teraźniejszości czy przyszłości - nie jest naszym 
ideałem. Ideałem jest tylko Chrystus, bo przecież nie 
zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo świętych, 
lecz na obraz i podobieństwo Boga. Im bardziej ktoś z 
nas staje się człowiekiem świętymi, tym bardziej staje 
się podobny do Jezusa i tym mniej staje się podobny do 
innych świętych, gdyż naśladuje Syna Bożego na swój 
niepowtarzalny sposób i według swoich 
niepowtarzalnych uzdolnień. To właśnie dlatego 
największe różnice w wyrażaniu świętości zauważamy 
wśród największych świętych. Stawać się świętym to 
żyć coraz bardziej w prawdzie, dobru i pięknie. Święty 
to najpierw ktoś, kto żyje prawdą o sobie, czyli prawdą 
o swoim powołaniu do stawania się podobnym do Boga. 
To ktoś, kto używa myślenia po to, by obserwować 
własne postępowanie i żeby weryfikować, na ile zgodne 
jest ono z zasadami Ewangelii. Człowiek święty to 
człowiek promieniujący dobrem, czyli Bożą miłością. To 
ktoś związany z Bogiem dosłownie na śmierć i życie, 
gdyż pewny tego, że Bóg kocha go nieodwołalnie i że 
od Boga może nauczyć się miłości prawdziwej i mocnej, 
odważnej i ofiarnej, która nie przemija i nie zawodzi. 
Święty to także człowiek wrażliwy na piękno. To ktoś 
piękny w swoim sposobie przeżywania i wyrażania 
człowieczeństwa. Świętość zaczyna się od wrażliwości 
na piękno. Właśnie dlatego Maryja - najbardziej święta 
w historii ludzkości — jest nazywana w liturgii 
łacińskiej Tota Pulchra, czyli Cała Piękna. Święty nie 

jest cierpiętnikiem. Przeciwnie, to ktoś podobny do 
Jezusa, który wyjaśnia, że jest radością i że przyszedł 
po to, aby Jego radość była w nas i aby nasza radość 
była pełna. Święty wie, że nawet jeśli czasem jest 
smutny, płacze czy jest prześladowany, to pozostaje na 
drodze błogosławieństwa i świętości, jeśli tylko kocha. 
Święty to twardziel w miłości. To ktoś, kto - podobnie 
jak Jezus - umacnia ludzi szlachetnych, upomina 
błądzących, broni się przed krzywdzicielami, publicznie 
demaskuje ludzi faryzejskich i przewrotnych, a przyjaźń 
buduje z tymi, którzy — jak Piotr — kochają bardziej niż 
inni. Święty nie jest człowiekiem naiwnym. Nie jest 

kimś, kto bardziej kocha cierpienie niż Boga i ludzi. 
Przeciwnie, święty to ktoś, kto wie, że niebo nie jest 
wspólnotą cierpiących lecz kochających. Także wtedy, 
gdy za miłość przychodzi płacić wielką cenę cierpienia 

— jak potwierdza to los Wyśmianej i 
Ukrzyżowanej Miłości. Święty to 
Boży realista, który w twardej 
czasem rzeczywistości wybiera 
drogę błogosławieństwa i życia, 
podczas gdy w tej samej 
rzeczywistości wielu ludzi wybiera 
drogę przekleństwa i śmierci. Święty 
to ktoś, kim fascynują się ludzie 
dobrej woli i do kogo z nienawiścią 
odnoszą się ludzie przewrotni. To 

ktoś czysty i dobry jak gołębica, a jednocześnie mądry 
i sprytny jak wąż. To ktoś — na wzór Jezusa — 
mądrzejszy i sprytniejszy w czynieniu dobra i w 
komunikowaniu miłości niż ludzie przewrotni sprytni są 
w czynieniu zła i w komunikowaniu kłamstwa. Święty to 
ktoś, kto w każdej sytuacji potrafi komunikować miłość 
i kto potrafi kochać heroicznie. Jego miłość nie ma 
jednak nic wspólnego z rozpieszczaniem, tolerowaniem 
zła czy naiwnym miłosierdziem, gdyż święty wie, że 
kochane przez niego osoby nie staną się szczęśliwe, 
dopóki same nie zaczną kochać. Właśnie dlatego 
święty nigdy nie myli miłości z naiwnością. W relacjach 
międzyludzkich święty stosuje dwie zasady, które 
wynikają ze sposobów komunikowania miłości przez 
Jezusa. Zasada pierwsza brzmi: to, czy kocham ciebie, 
zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób okazuję ci miłość, 
zależy od ciebie i od twojego postępowania. Zasada 
druga jest równie jasna: to, że kocham ciebie, nie daje 
ci prawa, byś mnie krzywdził, a mnie nie odbiera prawa 
do tego, bym się przed tobą bronił. Święty to Boży 
mocarz, którego można zabić, ale którego nie można 
zastraszyć ani złamać. To ktoś, kto swoim życiem 
doczesnym oraz swoim sposobem przechodzenia do 
wieczności potwierdza, że człowieka świętego nic i nikt 
nie może odłączyć od miłości Chrystusa (por. Rz 8, 35).                    
                                                   /ks. Marek Dziewiecki/ 
 
 

 

Refleksja na XXX 

Niedzielę zwykłą 

Chleb na drogę 
 

Z miłością do Boga - tłumaczyła mi jedna 

ze znajomych - nie mam trudności. 

Kocham bardzo Boga i tęsknię za Nim, 

ale swojemu sąsiadowi, który zamyka za 

głośno drzwi windy, to łeb bym ukręciła. 

Kochać Boga jest łatwo, ale ludzie są 

wredni. Tymczasem ten, kto nie cierpi 

bliźnich - nie kocha naprawdę ani ich, ani 

Boga. Są dwa przykazania, ale miłość 

jedna. 
ks. Jan Twardowski 

 

 
 



Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś IV Niedziela miesiąca – po Mszach 

św. PZC zbiera dobrowolne ofiary na rzecz 

potrzebujących z naszej parafii. 

2.  Dziękujemy mieszkańcom Gabryelina i 

Ławek za posprzątanie kościoła i ubranie 

kwiatami ołtarzy na dzisiejszą niedzielę.  

3. W poniedziałek montowane będą dwie 

ostatnie ramy okienne w nawie głównej. 

Również zostanie zamontowany witraż bł. 

O. Honorata Koźmińskiego. Wyjątkowo, 

serdecznie prosimy mieszkańców 

Cendrowic i Czarnego Lasu we wtorek od 

godz. 9.00 o pomoc w posprzątaniu 

kościoła.   

4. W ubiegłą niedzielę odbyło się liczenie 

uczestników Mszy św. We wszystkich 

Mszach św. udział wzięło 835 osób 

powyżej 7 roku życia. Do Komunii św. 

przystąpiło 420 osób. 

5. Na stoliczku za ławkami wyłożone są 

kartki na wypominki. Wypominki można 

składać w zakrystii i kancelarii. W dniach 1 

i 2 listopada Wypominki przyjmowane 

będą również na cmentarzu. Jak zwykle 

prosimy o segregowanie śmieci i 

zachowanie należytego porządku na 

cmentarzu. W tym tygodniu dodatkowo 

wystawione będą przyczepy na które 

prosimy wyrzucać tylko liście i kwiaty. 

Kółka Różańcowe prosimy o 

uporządkowanie grobów kapłańskich.  

1 i 2 listopada na cmentarzu parafialnym 

Ministranci z naszej parafii rozprowadzać 

będą znicze. Dochód ze sprzedaży zniczy 

przeznaczony zostanie na dofinansowanie 

tegorocznego obozu zimowego dla 

Ministrantów, który odbędzie się w 

styczniu 2015 r. 

6. Od października do 1 kwietnia 2015 

Nabożeństwa i Msze św. odprawiamy w 

porządku zimowym tj. o godz. 16.30 i 

17.00. W październiku zapraszamy na 

tradycyjne Nabożeństwa Różańcowe 

odprawiane w Sobikowie codziennie o 

godz. 16.30 a w Czachówku o godz. 18.00.  

7. W sobotę Uroczystość Wszystkich 

Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny. 

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. Niedzielna Msza św. o godz. 

17.00 odprawiona będzie wg formularza ze 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych. 

8. W przyszłą niedzielę Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 

Zaduszny).   Po Mszy św. o godz. 10. 00 

wystawienie Najśw. Sakramentu i 

comiesięczna adoracja a po Mszy św. o 

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i 

wymiana tajemnic różańcowych. Taca 

Inwestycyjna. Ofiary zbierane również w tę 

niedzielę podczas Mszy św. przeznaczone 

będą na pokrycie kosztów wykonania ram 

okiennych wraz z oszkleniem w nawie 

głównej. 

9. Ze względu na trwające prace przy 

nowym ogrodzeniu cmentarza prosimy o 

szczególną uwagę przy nawiedzaniu 

grobów bliskich. Prosimy również o 

regulowanie tzw. „pokładnego”, należnego 

co 20 lat a  przeznaczonego na utrzymanie 

cmentarza. W związku z trwającymi 

pracami przy ogrodzeniu koszty te 

wyraźnie wzrosły a przeciągające się 

procedury uniemożliwiają korzystanie z 

innych źródeł finansowania. 

10. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  W 

„Gościu” jak i w „Niedzieli” przeczytamy 

m.in. artykuły o zakończonym synodzie o 

rodzinie. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 



 

Intencje Mszalne 26 X – 2 XI 
 

Niedziela 26.10. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Jerzego (im.) i Krystyny Tywonków 

Nabożeństwo Różańcowe 

12.00 + Anny Wrotek w 14 rocz. śm. i zm. 

z rodz. Wrotków i Zawidzkich 

CHRZEST: 

Jan Maksymilian Łukasiewicz 

Gracjan Plichta 

13.15  + Antoniego i Janiny Krawczyków, 

Marię Zamecką  
 

Poniedziałek, 27.10. 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 + Aleksandry Jędral w 30 dni po 

śmierci 
 

Wtorek,  28.10.  

16.00 + Tadeusza, Barbary i Józefa 

Trzeciaków 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 + Genowefy Berlińskiej w 9 rocz. śm. 
 

Środa, 29.10.  

16.00 + Wiesławy, Antoniego, Tadeusza 

Chmielewskich, Eugeniusza w 2 rocz. śm., 

Stanisłąwy i Józefa Molaków 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 NOWENNA DO MBNP,  

MSZA ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 
 

Czwartek, 30.10.    

16.30 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 Intencja wolna 
 

Piątek, 31.10. 

16.30 + Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 + Władysławy Kozickiej w 2 rocz. śm., 

Mariana Służewskiego w 18 rocz. śm., 

Zygmunta Kozickiego, Henryka 

Służewskiego 

 

Sobota 1.11. 

8.30 (Czachówek) 

10.00 + Czesława w 5 rocz. śm., Mariannę,  

Jarosława, Grzegorza, Jana, Annę, Piechów, 

Genowefy i Władysława Karaluchów, 

Małgorzaty Michalskiej 

12.00 Msza Św. za wszystkich wiernych 

zmarłych na cmentarzu 
17.00 + Hieronima Służewskiego 
 

Niedziela 2.11. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 Władysława, Heleny, Franciszka 

Tokajów, Marianny, Franciszka Sobczaków 

12.00 + Lecha Dunina w 100 rocz. ur. 

13.15 Za parafian 

 

                            intencje spisano 22.10.14 

 

 
 

 

Weekly tweet  - wpis tygodnia 
  

Chcę wrócić jeszcze do wydarzenia 

wielkiego 

Jakim było obchodzenie Dnia 

Papieskiego. 

To znaczące, ważne wydarzenie  

w kościele, 

Dla zdolnej młodzieży w tym miłosierdzia 

dziele. 

Świętymi bądźcie - świętość uskrzydli 

każdego 

I siostrę, i brata, i Ciebie maluczkiego. 

 
                                                             Kazimierz 

 

  
konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria 
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