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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: Hi 19,1.23-27a  (Nadzieja Hioba) 

Psalm responsoryjny: Ps 27,1.4.7 i 8b i 9a.13-14 

Drugie czytanie: 1 Kor 15,20-24a.25-28  (W Chrystusie wszyscy będą 

ożywieni) 

Ewangelia: Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a (Śmierć i Zmartwychwstanie 

Chrystusa) 

2 Listopada Dzień Zaduszny 
 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada. 

W tradycji polskiej ten dzień jest 

nazywany Dniem Zadusznym lub 

potocznie Zaduszkami. Wspomnienie to 

wprowadził opat benedyktynów w Cluny 

we Francji - św. Odylon. On to w 998 r. 

zarządził modlitwy za dusze wszystkich 

zmarłych 2 listopada. Kościół w tym 

dniu wspomina zmarłych pokutujących 

za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc  

o dusze, które zeszły z tego świata  

w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Bogiem, lecz nie mogą wejść do nieba, gdyż mają 

pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Kościół przychodzi z pomocą duszom 

czyśćcowym zanosząc prośby przed tron Boży szczególnie w tym dniu. Aby przyjść z pomocą 

zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą od 1 do 8 listopada uzyskać odpusty zupełne. 

W to wspomnienie każdy kapłan może odprawić 3 Msze św., jedną ofiarowuje według intencji 

własnej, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża. Kapłan 

modli się w tym dniu nad darami tymi słowami: "Spraw, Boże, aby nasi zmarli bracia mogli 

wejść do chwały z Twoim Synem, który łączy nas wszystkich w wielkiej tajemnicy Twojej 

miłości". czerwca br., odbędzie się zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności. 

Bardzo Was proszę o hojne wsparcie budowanej w Warszawie Świątyni Opatrzności - Wotum 

Narodu, za wielkie dzieła Boże w naszej Ojczyźnie.  Nabożeństwo do dusz czyśćcowych 

było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane 

Msze św. w intencji zmarłych. W Kościele rzymskim powszechne są jeszcze Msze św. 

gregoriańskie (30 Mszy św. przez kolejnych 30 dni). W Polsce istnieje nawet Zgromadzenie 

Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata 

Koźmińskiego - kapucyna pochodzącego z Podlasia. Św. Paweł - Apostoł narodów woła:  

"I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana". Należymy do Pana, bo nas odkupił i wszczepił 

w siebie, ponieważ żyjemy w Nim i dla Niego przez łaskę i miłość. Chrystus, Pan naszego 

życia, stanie się Panem naszej śmierci, którą pochłonie swoją własną, przemieniając ją w życie 

wieczne. W tym dniu chcemy pamiętać o naszych najbliższych zmarłych i dlatego pochylamy 

się nad ich mogiłami, zapalamy znicze, idziemy na cmentarz z wiązanką kwiatów i spełniamy 

uczynek miłosierny co do duszy, modląc się za naszych zmarłych.  /Małgorzata Zalewska/                                                                                                          
 

Modlitwa za zmarłych 
Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie 

odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy  spoczywają w Chrystusie na 

naszym cmentarzu, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca. Amen.                                                                               

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


Wyciąg z Regulaminu Historycznego 

Cmentarza w Sobikowie 

Regulamin w całości jest dostępny na stronie 

internetowej parafii. 

Dla zapewnienia 

należnej czci 

zmarłym oraz 

dla utrzymania 

porządku i 

właściwego sta-

nu estetycznego 

cmentarz ten wraz z jego urządzeniami 

powierza się szczególnej  dbałości  osób  

odwiedzających groby swoich bliskich 

oraz wykonujących  prace na jego terenie; 

wszystkim zaleca się stosowanie do 

niniejszego regulaminu. 
 

Przepisy ogólne. 
 

Przepisy niniejszego Regulaminu są 

zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz 

Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska oraz 

Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie 

urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg 

cmentarnych oraz chowania zmarłych z 

dnia 20 października 1972 r. wraz z 

późniejszymi zmianami.  
 

Przepisy porządkowe 
 

Osoby przebywające na terenie cmentarza 

obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i 

szacunku należnego zmarłym, dbania o 

porządek i czystość na odwiedzanych grobach i 

na terenie całego cmentarza.  

1. Wszelkie prace przy grobach  

(w szczególności budowa katakumb, stawienie 

nagrobków, wykonanie opasek wokół grobów), 

które wpływają na estetykę cmentarza winny 

być zgłaszane w administracji. 

2. Na terenie cmentarza nie wolno: 

- deptać po grobach, 

- przebywać osobom w stanie nietrzeźwym, 

- palić papierosów, 

- niszczyć zieleni i pojemników na śmieci, 

- wyrzucać śmieci w miejscach 

nieprzeznaczonych do tego 

- wypalać śmieci, 

- wprowadzać psów i innych zwierząt, 

- ustawiać  ławek, ogrodzeń itp.,  

- sadzić drzew i krzewów, 

- handlować, 

- wjeżdżać pojazdami mechanicznymi. 

3. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na 

mogiłach (umocowane trwale). 

4. Każdy grób powinien mieć dysponenta,  

czyli osobę posiadającą aktualną umowę  

z Zarządcą na jego użytkowanie.  

5. Miejsca grzebalne podlegają opłatom  

za użytkowanie co 20 lat. 

6. Grób może ulec likwidacji, gdy upłynęło 20 

lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono 

opłaty  przedłużającej użytkowanie grobu  

(art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych).  

7. Jeżeli grób jest opuszczonym zawaliskiem  

i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną 

to można go użyć do ponownych pochówków. 

Szczątki osób zmarłych z takiego grobu  

są składane pod nowo wybudowany 

grobowiec.                                                        

8. Śmieci wyrzucamy tylko do kontenerów  

i innych pojemników do tego przeznaczonych. 

Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane 

cyklicznie przez Zarządcę. 

9. Do dysponenta grobu należy dbałość  

o czystość i porządek przy  grobie i stan 

techniczny nagrobka. 

 

Refleksja na XXXI Niedzielę 

zwykłą 

 

Wpatrywanie się w groby naszych 

bliskich niejednokrotnie rodzi 

w nas pytanie o sens śmierci, a także o sens życia. 

Odsłania go przed nami Chrystus – umierający, 

pogrzebany w grobie, zmartwychwstały, żyjący. 

Chrystus, który zbawia. Uczestnicząc w Mszy świętej – 

pamiątce Jego śmierci i zmartwychwstania – możemy 

towarzyszyć Jezusowi w wydarzeniach paschalnych. 

Prośmy dziś dla wszystkich wiernych zmarłych o udział 

w owocach Jego Paschy– w Jego zwycięstwie nad 

śmiercią i nowym życiu.                            /Anna Nowak/ 

 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1.  Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. 

o godz. 10. 00 Wystawienie Najśw. 

Sakramentu i Nabożeństwo 

Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00 

spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 

tajemnic różańcowych. Taca Inwestycyjna. 

Ofiary zbierane podczas Mszy św. 

przeznaczone są na pokrycie kosztów ram 

okiennych wraz z oszkleniem. Koszt jednej 

ramy wynosi 3500,- zł. W tym tygodniu 

zamontowane zostaną dwa ostatnie witraże 

w nawie głównej. 

2.  Dziękujemy mieszkańcom Cendrowic i 

Czarnego Lasu za posprzątanie kościoła po 

montażu ram okiennych. O posprzątanie 

kościoła i ubranie kwiatami ołtarzy na 

przyszłą niedzielę prosimy mieszkańców 

Wincentowa.  

3. Pierwsze dni listopada stanowią 

zaproszenie do uzyskania przez wiernych 

odpustu zupełnego i ofiarowania go za 

zmarłych. Szczegóły jego uzyskania  

podane są w naszym tygodniku 

parafialnym. 

4. Na stoliczku za ławkami wyłożone są 

kartki na wypominki. Wypominki można 

składać w zakrystii i kancelarii. Jeszcze 

dziś 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.  

5. W dniu dzisiejszym na cmentarzu 

Ministranci z naszej parafii rozprowadzają 

znicze. Dochód ze sprzedaży zniczy 

przeznaczony zostanie na dofinansowanie 

tegorocznego obozu zimowego dla 

Ministrantów, który odbędzie się w 

styczniu 2015 r. 

6. W tym tygodniu wypada I Piątek 

miesiąca. W Sobikowie spowiedź od godz. 

16.30 a o godz. 17.00 Msza św. z 

nabożeństwem. W Czachówku spowiedź 

od godz. 18.00 i Msza św. z nabożeństwem 

do Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 

pójdziemy z Komunią św. do chorych. 

Zachęcamy do udziału w tych 

nabożeństwach. 

7. Comiesięczna Msza Św. i spotkanie dla 

Kandydatów do Bierzmowania 

w tym miesiącu wyjątkowo odbędzie się w 

III Niedzielę miesiąca tj. 16. 11. 2014 r. 

Obecność obowiązkowa 

8. Spotkanie formacyjne dla Ministrantów 

z Czachówka i Sobikowa odbędzie się w 

sobotę 8.11. 2014 r. o godz.10.00. W tym 

miesiącu spotkanie odbędzie się w sali 

katechetycznej w Sobikowie. Obecność 

obowiązkowa. 

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. W tym tygodniu odbędą się spotkania 

formacyjne dla Kandydatów do 

Bierzmowania ze wszystkich grup z 

Animatorami w stałych godzinach. 

Obecność obowiązkowa. 

11. Przystąpiliśmy do prac nad 

przygotowaniem Regulaminu naszego 

cmentarza. Pełny tekst regulaminu 

zamieszczony jest na stronach 

internetowych. Jego Wyciąg drukujemy w 

naszym tygodniku. Prosimy o uwagi do 

regulaminu. 

12. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  W 

zakrystii do odbioru jest również 

miesięcznik „Różaniec”.



Intencje Mszalne 2 XII – 9 XII 
 

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  

Poniedziałek, 3.11.  

Wtorek,  4.11.  
 

Środa, 5.11.   

17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 

+ Sławomira Bogusza (im.) 

Czwartek, 6.11.   

Piątek, 7.11. 

17.00 Msza Św. z nabożeństwem do Serca 

Pana Jezusa 

18.00 Msza Św. z nabożeństwem do Serca 

Pana Jezusa w Czachówku 

Sobota, 8.11.  

16.00 + Krzysztofa Lasockiego w 3 rocz. 

śm. 

16.30 + Tadeusza, Cecylię i Stefana 

Brzezińskich 

17.00 + Melanii i Andrzeja Osiadaczów, 

Dziadków Krawczyków i Osiadaczów  

Niedziela 9.11. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Edwarda Jankowskiego w 3 rocz. 

śm 

12.00 + Władysława, Zofii, Zenona 

Idaczyków, Wiktorię Gadzińską, Łukasza 

Bąbika, Celiny Glegoła 

CHRZEST: 

Alicja Maria Połaska 

13.15 Stanisławę w 12 rocz. śm i Jana w 28 

rocz. śm. Soczewków 

 

                             intencje spisano 28.10.14 

 

 

 ODPUSTY ZA ZMARŁYCH 
 

Pierwsze dni listopada stanowią zaproszenie 

do uzyskania  

przez wiernych odpustu zupełnego  

i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny 

jest to darowanie człowiekowi przez Boga 

wszystkich kar doczesnych, należnych  

za grzechy odpuszczone już co do winy  

w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust 

zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. 

Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – 

ratuje dusze z czyśćca. Oto okoliczności 

umożliwiające uzyskanie odpustu  

w najbliższych dniach: 

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada od 

południa i przez cały Dzień Zaduszny,  

mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych.  

Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 

2.  Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać 

odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, 

natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. 

3.Warunki uzyskania odpustu są następujące: 

– Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek 

grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji 

wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu,  

odpust będzie tylko cząstkowy)  

– Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna lub bycie 

w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej oraz 

odmówienie: Ojcze nasz...., Wierzę... i modlitwy  

w intencjach Ojca Świętego. 

Ważne: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą 

być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej 

czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być 

między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można 

uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i 

jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Szczególny to weekend, zadumy dla każdego 

«Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 

mojego» 

Nie wiesz ile masz czasu na te słowa do Pana, 

Choć Bóg czeka codziennie, by dusza zbłąkana 

Wróciła,  i byś jak Jezus do życia wstał. 

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał». 
 

                                                         Kazimierz 
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