Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 24 Rok II 14. 06. 2015

XI Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ez 17,22-24 (Bóg podwyższa drzewo niskie)
Psalm responsoryjny: Ps 92,2-3.13-14.15-16
Drugie czytanie: 2 Kor 5,6-10 (Staramy się podobać Bogu)
Ewangelia: Mk 4,26-34 (Przypowieść o ziarnku gorczycy)

II PARAFIALNY FESTYN RODZINNY
W SOBIKOWIE
pod hasłem: „Święty Janie Pawle chroń nasze rodziny”
14.CZERWCA 2015 r. GODZ. 13:15 – 21:30
13: 15 - 14:00
14:15 – 14:25
14:30 – 14:50
15:00 – 15:15
15:30 – 15:45
16:00 – 16:15
16:30 – 16:45
17:00 – 17:45
18: 00 – 18:45
19:00 – 20:40
20:50 – 21:00
21:00 – 21:20
21:30

Msza Św.
Otwarcie II Festynu Rodzinnego
- ks. Dziekan Włodzimierz Czerwiński
Przedstawienie uczniów SP z Czaplinka
Pokaz taneczny Szkoły Tańca
„Emotion”
Kabaret muzyczny Gimnazjum
Cendrowice
Zespół Kameralny z Lesznowoli
Pokaz walk kickboxingu
„Kalwarki”, „Wólkowianki”, akompaniament Tadeusz Sas
Gwiazda Estrady Andrzej Rosiewicz
Zabawa taneczna
Losowanie głównej nagrody
Apel Jasnogórski
Zakończenie II Festynu Rodzinnego

Serdecznie zapraszamy!!!

Parafia Rzymskokatolicka
św. Stanisława BM
Sobików 15
05-530 Góra Kalwaria
tel. + 48 22 726 83 27
+48 884 062 057
parafia.sobikow @gmail.com
www.sobikow.parafia. info.pl
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

50 numer Tygodnika parafialnego
W ubiegłą niedzielę, cicho, bez rozgłosu i niezauważalnie ukazał
się 50-ty już numer naszych cotygodniowych ”Wieści
Parafialnych”, tak powszechnie czytanych, rzetelnych,
oczekiwanych przez wiernych i nie tylko z naszej parafii.
Rocznica poważna, ale niezauważona, nawet przez naszych
zapracowanych kapłanów: księdza Proboszcza inż. poligrafii
Włodzimierza Czerwińskiego i ks. wikariusza Mariusza
Białęckiego, naczelnego redaktora WP. Jestem związany z
naszą gazetką od pierwszego numeru, gdzie zamieszczam - wpis
tygodnia- zwany „Weekly tweet”-em, dlatego czuję się
zobowiązany przypomnieć początek edycji WP i kilka
najważniejszych informacji o naszym periodyku, z racji jego
„złotych godów”. Nie wszyscy już pamiętają, że pierwszy numer
ukazał się ponad rok temu w dniu 18.05.2014 r. i miał
tymczasową nazwę „Ecclesia nostra” - Nasz Kościół. W
pierwszym numerze na pierwszej stronie czyli artykułem
redakcyjnym - Nowy tygodnik (z jęz.ang. tzw. front-page editorial)
- przywitał nas ks. prał. Proboszcz Włodzimierz Czerwiński.
Znamienne okazały się słowa ks. Dziekana, kończące artykuł
„Niech stanie się on narzędziem do głębszego przeżycia wiary i
pogłębienia więzi z parafią”. W wyniku zorganizowanej „burzy
mózgów” wybrano ostatecznie nazwę „Wieści Parafialne” jako
najbardziej odpowiadający zamieszczanym w nim informacjom i
artykułom. I tak od nr. 2-go, jest do dzisiaj. Tygodnik opisuje
bogatą treścią ważniejsze wydarzenia parafialne i diecezjalne,
przez co prowadzi do pełniejszego, pogłębionego przeżywania
wiary i zapowiadanych uroczystości kościelnych. Przez
zamieszczone w nim „Ogłoszenia duszpasterskie” i „Intencje
Mszalne” na następny tydzień, staje się również bardzo
potrzebny na co dzień, przez co, niejako w sposób naturalny
prowadzi do integracji parafii. Od samego początku tygodnik WP
jest małym, czterostronicowym bezpłatnym wydawnictwem
formatu A5, będącego pochodnym jednej strony papieru A4. Dla
potanienia kosztów nakładu „Wieści Parafialnych” drukowane są
one przez ks. Proboszcza na kancelaryjnej drukarce, jako
czarno-białe. Za sukces należy uznać, rosnące zainteresowanie
WP, gdyż nakład wzrósł od pierwszego numeru o 70 egz. i wynosi
obecnie 320 szt. W Wieściach zamieszczane były teksty: Papieża
Franciszka, Ordynariusza kard. Kazimierza Nycza, ks.
Proboszcza i ks. Wikariusza, a także, że wyliczę tylko niektórych:
ks. Ireneusza Skubisia, ks. Marka Kruszewskiego, ks. Krzysztofa
Pawliny, ks. Daniela Brzezińskiego, Marii Zalewskiej i wielu
innych. Do redakcji, której redaktorem naczelnym, adiustatorem,
grafikiem, korektorem, kier. dz. kolportażu i wielu innych
zawodów jest ks. Mariusz Białęcki piszą też artykuły – szkoda, że
tak rzadko – rodzimi „redaktorzy”: p. Zbigniew Adamczyk i
Kazimierz Dusza oraz sporadycznie przy okazji remontu organów
p. organmistrz Andrzej Nagalski i pielgrzymki do Wilna p.
Bogumiła Dusza. Jak na tak dużą parafię jest nas o wiele za mało.
Oprócz zrozumiałych sukcesów mamy świadomość
niedoskonałości tekstów, zdarzających się literówek i błędów. Z
nadzieją na dalszy rozwój, oczekujemy większego
zaangażowania innych w prace nad ulepszaniem treści i formy
naszej gazetki. Zachęcamy do redagowania naszego tygodnika
również nowe osoby: wspomagających nas księży, nauczycieli,
katechetki, animatorów, ministrantów i innych chętnych. Z
zainteresowaniem przeczytamy o pracy Parafialnych Zespołów:
„Genesis”, Caritas, ŚDM, oraz Róż Kółek Różańcowych.
/Kazimierz/

Sakrament Bierzmowania
Dnia 12 czerwca br.
gościliśmy w naszej
wspólnocie
parafialnej J.E. Ks.
Kard.
Kazimierza
Nycza
Metropolitę
Warszawskiego, który
udzielił Sakramentu Bierzmowania 35 młodym
ludziom z naszej parafii, którzy do tego dnia
przygotowywali się przez ostatnie 2 lata. ks. Kardynał
zwracając się w homilii
do Kandydatów do
Bierzmowania
przypomniał,
że
Sakrament
Bierzmowania,
to
Sakrament
Chrześcijańskiej Dojrzałości, ale nie znaczy to, że z
chwilą przyjęcia tego Sakramentu człowiek staje się
całkowicie dojrzały w swojej wierze. Wiarę, którą
otrzymaliśmy na Chrzcie Św. mamy nieustanie
pielęgnować i rozwijać w swoim życiu. Zwrócił też
uwagę na wyjątkowy
dzień, w którym nasza
młodzież przyjmowała
Sakrament
Bierzmowania,
a
mianowicie
na
Uroczystość Serca Pana Jezusa. Ks. Kardynał
zwracając się do Kandydatów zachęcał by nie bać się
w Sercu Boskiego Zbawiciela szukać pomocy do
dawania świadectwa swojej wiary. Podczas całej
Uroczystości dało się poczuć podniosła atmosferę. W
tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie
podziękować: p. Krystynie Borowskiej, p. Marii Fiejce,
p. Annie Bulder, p. Halinie Kępińskiej, p. Jadwidze
Otulak, p. Barbarze
Bulder oraz p. Janowi
Hulanickiemu, którzy
jako Animatorzy wzięli
na
siebie
trud
formacyjny
w
przygotowaniu tych młodych ludzi do przyjęcia tego
ważnego Sakramentu. Bóg zapłać za poniesiony trud.
/xMB/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz.
10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o 12.00
spotkanie Kół Różańcowych i wymiana tajemnic
różańcowych. Taca inwestycyjna przeznaczona będzie
na spłatę zadłużenia związanego z remontem
ogrodzenia cmentarnego. Ofiary zbierane po Mszach
św. do puszek przeznaczone są na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie. Obchodzimy po raz
ósmy Święto Dziękczynienia. W tym roku jest ono
połączone z Dniem Dziękczynienia za dar
nawiedzenia Archidiecezji Warszawskiej przez Matkę
Bożą w Ikonie Jasnogórskiej. O godzinie 12.00 na
placu przed Świątynią Opatrzności Bożej zostanie
odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana z
udziałem Episkopatu Polski. Będzie jej przewodniczył
i homilię wygłosi Prymas Polski ks. abp Wojciech
Polak Po Mszy świętej, tj. ok. godz. 14.00 Centrum
Opatrzności Bożej zaprasza na piknik rodzinny.
2. Dziękujemy nowożeńcom Dianie i Arkadiuszowi,
Beacie i Hubertowi oraz Magdalenie i Kamilowi za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to również nowożeńców.
3. W tym tygodniu powróciły do kościoła po
renowacji Wieczna Lampka i żyrandol spod chóru.
Serdecznie dziękuję dwóm rodzinom z Karoliny za
sfinansowanie całości kosztów renowacji żyrandola a
rodzicom dzieci rocznicowych za częściowe pokrycie
kosztów odnowienia Wiecznej Lampki.
4. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
czerwcowe, które w tym roku odprawiane są w
Sobikowie codziennie po Mszy św. wieczornej ok.
godz. 18.30. W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o
godz. 19.00. W środy poprzedza je Msza św.
5. W dniach od 9 – 11 czerwca odbędą się rekolekcje
i próby dla Kandydatów przed przyjęciem Sakramentu
Bierzmowania. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz
Lewandowski, wikariusz par. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Warszawie. Szczegółowy program
bezpośredniego przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania dla Kandydatów umieszczony jest na
stronie internetowej parafii. W piątek 12 czerwca o
godz. 18.00 ta grupa młodzieży przyjmie z rak J.E. Ks.
Kardynała
Kazimierza
Nycza
Sakrament
Bierzmowania. Na uroczystość tę zapraszamy
wszystkich parafian.
6. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. O
godz. 18.00 Msza św. a po niej procesja i
błogosławieństwo wianków. Zapraszamy służbę
liturgiczną, strażaków, Kółka Różańcowe, dzieci
rocznicowe do jak najliczniejszego udziału w procesji.
7. W przyszłą niedzielę 14 czerwca o godz. 16.00 w
kościele odbędzie się finał VII Mazowieckiego
Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Szczegóły

finału podane są na plakatach. Organizatorzy
zapraszają. Wstęp wolny.
8. W niedzielę 14.06.2014 r. odbędzie się w naszej
parafii II Festyn Rodzinny. Rozpocznie go Msza Św.
o godz. 13:15. W czasie festynu czeka nas wiele
atrakcji m.in. pokaz umiejętności OSP z terenu naszej
parafii oraz występ Andrzeja Rosiewicza. Będą
czynne różne stoiska w tym gastronomiczne. Program
festynu podany jest na plakatach. Zaplanujmy ten
dzień tak aby spędzić go razem. Prosimy o składanie
fantów na loterie. W ramach festynu w sobotę 28
czerwca rozegrany będzie III Turniej Sportowy o
Puchar Dziekana Dekanatu Czerskiego
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Przemysław Zając, kawaler z Góry Kalwarii i
Agnieszka Osiadacz, panna z Karoliny w par.
tutejszej. Zapowiedź druga.
- Adam Bąk, kawaler z Krzaków Czaplinkowskich w
par. tutejszej i Andżelina Aldona Ogrodnik, panna z
Kozłowa w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
- Krzysztof Szewczyk, kawaler z par. Zwiastowania
NMP w Czerwińsku n/Wisłą i Ewa Piekarniak, panna
z Czarnego Lasu w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
- Wiktor Jerzy Wojtas, kawaler z par. św. Rafała
Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego w
Warszawie i Magdalena Monika Szymańska, panna z
Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. Nasza parafia organizuje w dniach od 1 do 10
sierpnia kolonie dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu
i Słowacji. Koszt kolonii wynosi 950 zł. Zapisy wraz
z zaliczką 400 zł przyjmuje ks. Mariusz

11. W związku z II Festynem parafialnym
ogłaszamy konkurs plastyczny, którego
tematem jest „Moja rodzina”. Prace konkursowe
możemy składać do 10 czerwca u pań
Katechetek lub w kancelarii parafialnej.
Prezentacja prac konkursowych odbędzie się
podczas naszego Festynu. Prosimy również o
przekazywanie fantów na loterię.
12. Parafialny Zespół ŚDM bardzo prosi o
zgłaszanie się chętnych rodzin, które przyjmą
młodzież z zagranicy w przyszłym roku.
Rodziny, które wyraziły już taką chęć prosimy o
wypełnienie formularza dołączonego do
dzisiejszego numeru naszego tygodnika
parafialnego i oddanie go do zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
13. 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 14 VI – 21 VI
Niedziela 14.06.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Antoniego Pieniążka (im.)
10.00 O Boże blog. i potrzebne łaski dla Haliny i Eugeniusza
Górków z okazji 30 rocz. ślubu
Nabożeństwo Czerwcowe
12.00 + Antoniego Jeziorskiego (im.)
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego (im.)
CHRZEST:
Joanna Lech
Barbara Lech
13.15 + Andrzeja Osiadacza w 6 rocz. śm., Melanii Osiadaczów,
dziadków Osiadaczów i Krawczyków
13.15 + Jana Antosiewicza, Jana i Franciszki Zarębów
18.00 + Jana Marszała w 15 rocz. śm., Michaliny i Stanisława
Marszałów, Józefy i Józefa Kulków
Poniedziałek 15.06.
18.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Anny w 30
rocz. ślubu
Nabożeństwo Czerwcowe
Wtorek 16.06.
18.00 + Ludwika Gustawa Gałeckiego w 30 dni po śmierci
Nabożeństwo Czerwcowe
Środa 17.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
. + Władysławy i Henryka Wojdatów
Nabożeństwo Czerwcowe
Czwartek 18.06.
18.00 Intencja wolna
Nabożeństwo Czerwcowe
Piątek 19.06.
18.00 + Anny Lewandowskiej w 8 rocz. śmierci
Nabożeństwo Czerwcowe
Sobota 20.06
14.00 Ślub: Magdalena Tomczyk – Daniel Kędziorek
15.00 + Janiny, Stanisława i Jerzego Lipków, Stanisławy,
Bolesława, Romana, Stanisława Sośnickich
15.30 + Józefa w 45 rocz. śm., Zofii, Jana Podgórskich, Jacka,
Feliksy, Tadeusza, Władysława, Andrzeja, Zofii Fiejków
16.00 O Boże bł. I potrzebne łaski dla Janiny Stańczyk z okazji 90
rocz. urodzin
16.30 Ślub: Agata Krawczyk – Marcin Kamionek
18.00 + Zenona (im.), Heleny Chajęckich, Andrzeja Szymczaka
Nabożeństwo Czerwcowe
Niedziela 21..06
8.30 (Czachówek)
10.00 + Jana (im.), Heleny Makulskich, Marianny Zwoleńskiej,
Marianny Klimek, Stefana Makulskiego
10.00 + Wandy, Władysława, Stanisława (im.) Pruszewskich
Nabożeństwo Czerwcowe
12.00 + Władysława, Heleny, Franciszka Tokajów

Refleksja na
XI Niedzielę Zwykłą
„Ziarno cudownej
rośliny”
Co jest siłą nasienia? Dlaczego nasiona są dobrym
obrazem królestwa Bożego? Ziarno ma bogaty skład.
Ma w sobie wiele substancji odżywczych. Jest bardzo
skondensowane w swej treści. Przez to ma wielką siłę
witalną. Wielu ludzi lekceważy istnienie królestwa
Bożego głoszonego przez Chrystusa, a w ślad za Nim
przez Kościół. Mówią, że to jakieś głupoty. Tak samo
mówią ludzie, którzy nie znają się na nasionach.
Patrzą na jedno z nich i dziwią się, że z tego może coś
wyrosnąć. Jest jednak też wielu, którzy pozwolili
ziarnu Bożemu zakiełkować w ich duszy. Ci nie mają
wątpliwości, że królestwo Boże, gdy zakorzeni się w
człowieku, okazuje się czymś cudownym. Szkoda by
było tego nie doświadczyć…
/Mieczysława Łusiak SJ/
12.00 + Jana, Franciszki Zarębów
CHRZEST:
Nikola Betkier
Anna Młynarz
13.15 + Alicji Urbanowicz (im. i ur.)
13.15 O Boże bł. I potrzebne łaski dla Barbary i Janusza w 35 rocz.
ślubu
Intencje spisano 11.06.15




Weekly tweet - wpis tygodnia
Kochająca Rodzina, to coś bezcennego,
miłością podobna do Królestwa Bożego.
Rodzina ziemią, w której ziarno kiełkuje
lub gorczycą, co genealogicznym
drzewem plonuje.
JP II - „Rodzina szkołą miłości i
poznania Boga”
Przyjdź na Festyn Rodzinny, to czas dla
Rodziny i Boga.
Kazimierz
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