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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: Ez 47,1-2.8-9.12 (Woda wypływająca ze świątyni 

niesie życie) 

Psalm responsoryjny: Ps 46,2–3.5-6.8-9 

Drugie czytanie: 1Kor 3.9b-11.16-17 (Jesteście Bożą budowlą) 

Ewangelia: J 2,13-22 (Mówił o świątyni swego ciała) 

 

Nietypowe Święto 
 

9 listopada Kościół obchodzi nietypowe święto. Choć nie wszyscy o tym wiedzą, Bazylika 

św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ma najwyższą rangę wśród wszystkich kościołów 

świata chrześcijańskiego. Dlatego też co roku 9 listopada obchodzimy specjalną rocznicę 

poświęcenia Bazyliki laterańskiej – jako jedyna ma ona rangę święta. Pozostałe rocznice 

poświęcenia większych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami i Matki Bożej 

Większej) mają jedynie rangę wspomnienia. Większość osób uważa Bazylikę św. Piotra  

za najważniejszy kościół i katedrę rzymską – ale ich pogląd jest błędny. To właśnie Bazylika 

św. Janów na Lateranie jest do dziś katedrą papieża, a nad wejściem do bazyliki widnieje 

wymowny napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Bazylice  

na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy 

nowo wybrany papież udaje się do bazyliki  

z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia  

w Wielki Czwartek uroczystą Mszę świętą  

na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. O najwyższej 

randze Bazyliki Laterańskiej decyduje 

przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w historii. 

Była ona pierwszą katedrą rzymską. Kiedy w 313 r. 

cesarz Konstantyn wydał edykt pozwalający 

wyznawać wiarę chrześcijańską, podarował papieżowi Sylwestrowi I pałac (niegdyś własność 

Platinusa Laterana, zgładzonego przez cesarza Nerona) i plac, przy którym kazał wybudować 

okazałą świątynię. Bazylika laterańska była pierwszym katolickim kościołem dedykowanym 

uroczyście Panu Bogu. Do roku 313 r. świątynie chrześcijańskie powstawały wyłącznie  

z przekształconych świątyń pogańskich. Przez tysiąc lat, aż do niewoli awiniońskiej (1308 r.), 

Lateran był rezydencją papieży. Niestety w czasie niewoli bazylika uległa zniszczeniu. 

Dlatego w roku 1377 papież Grzegorz IX zdecydował się przenieść swoją siedzibę  

do Watykanu. W sumie bazylice laterańskiej panowało 161 papieży i odbyło się pięć soborów 

powszechnych. Sobory odbyły się w XII i XIII w., a ostatni w latach 1512-1517, w czasie gdy 

główna siedziba papieży była już w pałacu watykańskim. Wnętrze bazyliki jest podzielone  

na pięć naw. Prowadzi do niej pięć ogromnych wejść. W centrum frontu bazyliki znajduje  

się balkon, z którego papieże udzielali błogosławieństwa apostolskiego. W nawie stoją posągi 

dwunastu apostołów oraz proroków, a w nawach bocznych możemy znaleźć nagrobki papieży. 

Bazylika ma rozmiar tylko niewiele mniejszy od bazylik św. Piotra oraz św. Pawła.  

Obok bazyliki laterańskiej znajdują się tzw. Święte Schody – kamienne schody, po których – 

wedle legendy – Chrystus szedł na sąd Piłata. Dzisiejsze święto ma swoją szczególną 

wymowę. Kościół jest Domem Bożym w pełnym znaczeniu tego słowa, bo Chrystus jest  

w nim żywy w Najświętszym Sakramencie. Ten dzień przypomina nam także, że każdy  

z nas powinien stawać się żywym domem Bożym, ponieważ jak świątynia składa się z cegieł, 

tak Kościół jest zbudowany z wiernych na fundamencie, którym jest Chrystus.  

                                                                                                                      /Paweł Pomianek/ 
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Nasza pomoc zmarłym 

Co nas czeka po śmierci? Takie pytanie zadaje sobie chyba 

każdy człowiek. Rzeczywistość śmierci skłania nas  

do zastanowienia się nad sensem naszego życia. Po śmierci, 

jak uczy Kościół, staniemy na sądzie – a potem życie wieczne 

albo wieczna śmierć. Jeżeli śmierć zastaje nas z grzechami 

lekkimi lub ze skutkami grzechów, które zostały 

odpuszczone na spowiedzi, ale nie zadośćuczyniliśmy za nie, 

jeśli zastanie nas śmierć z przyzwyczajeniami do grzechu, 

wtedy nie możemy wejść do miejsca świętego. Musimy się z 

nich oczyścić – i to oczyszczenie Kościół nazywa czyśćcem 

Dzięki Bożemu miłosierdziu każdy 

człowiek żyjący na ziemi może 

pomóc cierpiącym w czyśćcu, a 

nawet przyczynić się do całkowitego 

ich wybawienia. Wielkim 

obowiązkiem katolików jest 

modlitwa za zmarłych. Kościół 

katolicki jako jedyny mówi o owej 

wielkiej potrzebie modlitwy za 

cierpiących w czyśćcu. Potrzebę tę 

odczuwał i w duchu eklezjalnym 

modlił  się bł. Stanisław Papczyński. 

On to miał wizję, jak wielu jemu 

współczesnych umiera bez przygotowania i pojednania  

z Bogiem, oraz miał wizję czyśćca. Założona przez niego 

wspólnota Marianów za jedno z zadań przyjęła właśnie 

modlitwę za cierpiących w czyśćcu, która została wpisana we 

wspólne modlitwy oraz w ofiarę życia zakonników. Od czasu 

o. Stanisława minęły trzy wieki. A jak my dziś możemy 

pomagać cierpiącym w czyśćcu? W Kościele mamy 

wspaniały wachlarz różnych „środków”, które możemy 

wykorzystać, by im pomóc. Po pierwsze potrzebna jest  

im modlitwa. Mogą nią być krótkie westchnienia typu: 

Wieczny odpoczynek... Krótkie akty modlitewne  

w najprostszy sposób nawiązują relację z Bogiem.  

Jest  to modlitwa bardzo prosta i żywa, bo związana z naszym 

życiem. Bogu podoba się właśnie taka nasza bezpośredniość. 

Ogromną pomocą jest modlitwa różańcowa. Maryja wzywa 

do niej w swoich objawieniach: „Nawracajcie  

się i odmawiajcie różaniec”. W modlitwie tej zawarta  

jest wielka potęga, gdyż łączy ona, szczególnie przez 

rozważanie tajemnic życia Jezusa i Jego Matki, z całą historią 

zbawienia. Dzięki tym wydarzeniom zbawczym wszyscy 

otrzymujemy życie wieczne, o które niejako mamy prawo 

prosić dla nas samych i dla naszych zmarłych. Często 

tradycją jest modlitwa różańcowa w czasie nabożeństw 

pogrzebowych. Podobnie Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

w której zwłaszcza wypraszamy łaskę miłosierdzia dla tych, 

którzy jej szczególnie potrzebują – dla cierpiących  

w czyśćcu. Kolejną formą jest Msza św. – żadna modlitwa jej 

nie dorówna, to serce modlitwy. Podczas Eucharystii 

dokonuje się nasze zbawienie – męka, śmierć  

i zmartwychwstanie Chrystusa. To pamiątka Ofiary  

z Golgoty, ale przede wszystkim jej uobecnienie, ofiara 

jedynego i prawdziwego Pośrednika pomiędzy Bogiem  

i nami. Kiedy uczestniczymy we Mszy św., to jesteśmy 

obecni w ofierze Jezusa, zanurzamy się w zbawczych 

dziełach i idziemy drogą zbawienia. Jest to największe 

wstawiennictwo przed Bogiem Jego Syna, który zanosi naszą 

intencję przed tron Boży. Nikt inny nie jest w stanie  

tak skutecznie prosić Ojca jak Syn. Msze św., Komunie św. 

przyjmowane za naszych zmarłych, łagodzą ich czyściec  

lub z niego całkowicie wybawiają. Kościół daje także 

możliwość szczególnej modlitwy i złożenia ofiary Chrystusa 

w postaci Mszy gregoriańskich. Jest to rodzaj Mszy św. 

odprawianej codziennie przez 30 kolejnych dni w intencji 

jednej osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu.  

Od samego początku towarzyszy tej modlitwie mocne 

przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności  

dla zmarłych cierpiących w czyśćcu. Jeszcze jedna ważna 

sprawa – odpusty. Służą one wyproszeniu ogromu łask dla 

siebie lub dla osób cierpiących w czyśćcu. Nauka  

o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego miłosierdzia.  

W spowiedzi grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych 

grzechów, za które żałuje. Dzięki temu może  

on osiągnąć zbawienie. Uzyskane 

przebaczenie nie uwalnia od kar, 

które spotykają nas za życia lub  

po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od 

nich służą właśnie odpusty Kościoła. 

Należy pamiętać, że aby taki odpust 

uzyskać, trzeba dobrze wypełnić jego 

warunki zalecane przez Kościół. 

Kolejnym lekarstwem pomocnym 

cierpiącym w czyśćcu jest post – ale 

nie tylko ten, który wiąże się  

z pożywieniem. Mówiąc  

o poście, trzeba pomyśleć o cierpieniu 

i krzyżach, które nas spotykają. Stają 

się one ogromną wartością, jeśli przyjmiemy je dobrowolnie, 

akceptujemy, stają się modlitwą, naszą ofiarą za tych, którzy 

potrzebują naszej pomocy. Pozostaje nam jeszcze jałmużna – 

dobrowolny dar serca składany dla bardziej potrzebujących. 

Ma ogromną wartość w oczach Najwyższego. Jałmużna 

gładzi grzechy nasze i tych,  

za których ją ofiarujemy. Wypominki to też swego rodzaju 

jałmużna - darujemy część ze swego, by prosić o modlitwę 

za swych zmarłych. Ten rodzaj modlitwy wiąże się w sposób 

szczególny ze wspomnieniem w Kościele wszystkich 

wiernych zmarłych, ale prócz jednorazowych modlitw 

istnieją także wypominki roczne, które najczęściej łączą się  

z modlitwą Nieszporów za zmarłych. Jan Paweł II mówił  

w rozważaniach na Anioł Pański, iż: „Modlitwa za zmarłych 

jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce 

i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze 

ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Kościół 

nieustannie poleca zmarłych w modlitwie, którzy byli z danej 

wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg. 

Nasze poświęcenie, nasza modlitwa, post i jałmużna - po raz 

kolejny objawiają heroiczne wyznanie wiary w miłosierdzie 

Boże względem zmarłych. Dlatego pamiętajmy o naszych 

zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Boga.  

/Ks. Grzegorz Burdzyński MIC/ 

 

 

Ministranci dziękują serdecznie 
wszystkim parafianom i gościom za 
zakupienie zniczy na groby swoich 

bliskich i w ten sposób wsparcie 
funduszu ministranckiego na styczniowy 

obóz zimowy. Bóg zapłać! 
 

                                                                                                            



Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1.  Dziś we wszystkich parafiach i 

rektoratach Archidiecezji War-

szawskiej prowadzona jest zbiórka 

ofiar do puszek na rzecz odbudowy 

katedry sosnowieckiej. Jest to wyraz 

naszej solidarności braterskiej z 

Wiernymi Diecezji Sosnowieckiej. 

2.  Dziękujemy mieszkańcom 

Wincentowa za posprzątanie kościoła. 

O posprzątanie kościoła i ubranie 

kwiatami ołtarzy na przyszłą niedzielę 

prosimy mieszkańców Staniszewic i 

Grabiny.  

3. We wtorek 11 listopada obchodzimy 

Święto Odzyskania Niepodległości. 

Msze św. tego dnia odprawiamy o 

godz. 8.30 w Czachówku oraz o godz. 

10.00 i 17.00 w Sobikowie. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za 

Ojczyznę. 

4. Ministranci dziękują serdecznie 

wszystkim parafianom i gościom za 

zakupienie zniczy na groby swoich 

bliskich i w ten sposób wsparcie 

funduszu ministranckiego na 

styczniowy obóz zimowy. Bóg zapłać. 

5. Serdeczne podziękowania chcemy 

wyrazić p. Zbigniewowi Krawczykowi 

i p. Radosławowi Lipińskiemu z firmy 

„Lampion” z Buczynowa za 

podarowanie zniczy na groby 

kapłańskie i Grób Nieznanego 

Żołnierza w Czaplinie oraz państwu 

Elżbiecie i Jerzemu Janikowskim za 

podarowanie kwiatów na groby 

kapłańskie. Dziękujemy również pp. 

Ignacemu Krawczykowi, Andrzejowi 

Miszkowskiemu, Dariuszowi 

Szóstkiewiczowi i Ewie i Wojciechowi 

Zielińskim z Cendrowic za ofiarowane 

kwiaty do kościoła. Bóg zapłać. 

6. Parafialny Zespół Caritas zwraca się 

z uprzejmą prośbą do właścicieli 

sklepów i firm oraz wszystkich ludzi 

dobrej woli o wsparcie tegorocznej 

akcji ”Mikołaj” dla dzieci, która 

odbędzie się na początku grudnia. Dary 

w postaci słodyczy, przyborów  

szkolnych, ofiary pieniężne itp. 

prosimy o dostarczenie do końca 

listopada do kancelarii parafialnej lub 

zakrystii. W dniu dzisiejszym również 

PZC rozprowadza znicze, z których 

dochód tradycyjnie przeznacza na 

potrzeby swoich podopiecznych.  
7. W niedzielę 16 listopada o godz. 

18.00 comiesięczna Msza Św. i 

spotkanie dla Kandydatów do 

Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. 

8. 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.  

9. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  Na 

stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny. 
 



Intencje Mszalne 9 XI – 16 XI 
 

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 

Szymon Biczyk 

13.15 + Stanisławę w 12 rocz. śm i Jana  

w 28 rocz. śm. Soczewków 

Poniedziałek, 10.11. 

17.00 + Stanisławy, Zofii i Władysława 

Rozum i zm. z rodz. Rozumów i Orlików 

17.30 + Zbigniewa Kowalczyka w 15 rocz. 

śm., Stanisławy i Władysława, Antoniny  

i Józefa Urbańskich, Wandy i Antoniego 

Kowalczyków  

Wtorek,  11.11. 

10.00 + Edwarda Tywonka w 21 rocz. śm, 

rodziców Pęczków i Tywonków, Marianny 

 i Mariana Kalikowskich 

17.00 + Jana Bąbika w 37 rocz. śm., 

Franciszka Bąbika, Jana Ciary, Zofii 

Kusocińskiej, Antoniny Jankowskiej zm.  

z rodz. Mirowskich i Bąbików 

Środa, 12.11.   

17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA 

ŚW. ZBIOROWA 

Za parafian 

Czwartek, 13.11.   

Piątek, 14.11. 

16.30 + Eugeniusza Urbanowicza w 7 rocz. 

śm., Antoniego, Władysława, Władysławę, 

Jana Wróblewskich 

17.00 + Zofii Matysiak w 30 dni po śmierci 

Sobota, 15.11.  

15.30 + Zenona Buczka w 4 rocz. śm. i zm. 

z rodz. Buczków i Krawczyków 

16.00 + Stanisławy Karbowiak (ur) 

16.30 + + Joannę i Tadeusza Anisiewiczów, 

Hannę, Czesława Ziencinów                

 

17.00 + Michała Szcześniaka w 5 rocz. śm 

Niedziela 16.11. 

8.30  (Czachówek)   

10.00 + Tadeusza Płaczka 

12.00 + Aleksandra w 27 rocz. śm, rodziców 

Anuszewskich i Kucińskich 

13.15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Anny i 

Sławomira Gut w 25 rocz. ślubu 

18.00 Msza Św. i spotkanie dla Kandydatów 

do Bierzmowania 

intencje spisano 6.11.14 

 
 

Refleksja na XXXII Niedzielę zwykłą  

 

Boże porządki 

 

Jezus nam powiedział, że Jego ciało jest 

świątynią Bożą, abyśmy wiedzieli, że z 

natury swojej również nasze ciała są 

świątyniami Bożymi. Czym jest świątynia? 

Jest miejscem spotkania z Bogiem 

(modlitwy); jest miejscem ofiary (daru z 

siebie); jest miejscem spokoju (ciszy, skupienia); jest 

miejscem jedności (więzi) i miłosierdzia (pojednania). 
Pytajmy się siebie: czy jestem taką świątynią? Pewnie jeszcze 

nie, ale wszystko przed nami. Pan Jezus z wielką gorliwością, 

która Go "pożera", chce nas takimi uczynić. Jeśli pozwolimy 

Mu robić w naszych sercach porządki, to staniemy się takimi, 

jak dobra świątynia. Więcej: będziemy świątynią godną Boga 

- domem godnym Mieszkańca. Ale porządki musi robić Pan. 

My mamy Mu tylko pomagać, bo On się na tym zna lepiej od 

nas. On wie co ma być na jakim miejscu, bo On nas stworzył 

/ Mieczysław Łusiak SJ/ 

. 

 

 



Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

W najdalszym zakątku  

Polski i świata – wszędzie, Świątynia  

 to dom Pana, tak było i tak będzie. 

Tu Jezus nas odwiedza i modlitwa króluje, 

czuć bliskość Boga i skromny strój obowiązuje, 

więc ubierz się godnie,  a kościół tylko zyska 

«… nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». 
 

                                                         Kazimierz 
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