Wieści Parafialne
Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 25 Rok II 21. 06. 2015

XII Niedziela Zwykła

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

Liturgia Słowa

Duszpasterze:
Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Pierwsze czytanie: Job 38,1.8-11 (Bóg jest władcą morza)
Psalm responsoryjny: Ps 107,23-24.25-26.28-29.30-31
Drugie czytanie: 2 Kor 5,14-17 (Wszystko jest nowe)
Ewangelia: Mk 4,35-41 (Uciszenie burzy na jeziorze)

FESTYN JAKIEGO NIE BYŁO cz. I
W minioną niedzielę w dniu 14.06.2015 r. na terenie boiska sportowego miał miejsce II Festyn
Rodzinny pod hasłem „Święty Janie Pawle chroń nasze rodziny”. Rozpoczął
się Mszą św. w kościele parafialnym o godz. 13.15 sprawowanej przez ks. dr
Cezarego Smuniewskiego i ks. wikariusza Mariusza Białęckiego, który
wygłosił homilię. Na długo przed Mszą św. pod kościół zaczęli zjeżdżać
motocykliści z Klubu Black Falcon MC Poland z Piaseczna. Przyjazd
kilkunastu stalowych rumaków różnych marek, wzbogacił program festynu i
uatrakcyjnił oczekiwaną imprezę. Zainteresowanie wzbudzały, zwłaszcza te
cięższe maszyny, kolorowe i z rozbudowanymi obudowami silników i kół.
Wypolerowane i błyszczące w słońcu motocykle zwracały uwagę nie tylko
najmłodszych, ale w jeszcze większym stopniu dorosłych. Po Mszy św. plac boiska sportowego
wypełnił się stopniowo całymi rodzinami: młodzieżą, dziećmi z rodzicami w otoczeniu babć i
dziadków. Bogaty program widniejący, od dwóch tygodni, na okazałym banerze, wykonanym
gratis przez firmę p. Jana Stefańczyka z synem, przyciągał wzrok licznie przybyłych parafian. Ale
najlepszym drogowskazem, był rozciągający się nad murawą boiska zapach świeżutkich ciast,
grillowanej kiełbasy, kaszanki i grochówki, którą przygotowywali całą rodziną małżeństwo Magda
i Tomek Żaczkowie z synkami. W imieniu ks. proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego, II Festyn
Rodzinny otworzył ks. wikariusz Mariusz Białęcki wraz z P. Iwoną Matysiak - prezes lokalnego
Caritasu, życząc wszystkim miłej atmosfery i wspólnego przeżywania wspaniałej zabawy w
gronie rodzinnym i w dużo większej - parafialnej rodzinie. Równolegle w Kościele św. Stanisława
BM w Sobikowie, odbywał się finał Koncertu Laureatów VII edycji Mazowieckiego Festiwalu
Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Venite Adoremus 2015”, organizowanej przez Zarząd Fundacji
Promocji i Edukacji Artystycznej „Promotus” z Góry Kalwarii. Podczas koncertu laureatów
wystąpił też gość specjalny: Chór Kameralny „Sine Nomine” z Ciechanowa. O godzinie 14.30
na scenę główną weszli uczniowie SP im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku. Ich wspaniale
zagrane przedstawienie o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach, pod kierunkiem P. Beaty
Kaczmarczyk, dało początek wspaniałej duchowej uczty dla dzieci. W roli narratorów wystąpili:
Marlena Paczesna i Jakub Seweryn. Wypowiedzi krasnoludków bawiły od początku
najmłodszych, spontanicznie reagujących na każde słowa krasnali: Śmieszka, Pichcika, Bobo,
Chyżego, Krzepka, Chwatka i Smętka. A w role skrzatów wcielili się: Damian Anisiewicz,
Aleksandra Janikowska, Kamila Jankowska, Norbert Kotrys, Hubert Paczesny, Klaudia
Rybarczyk i Martyna Świńczak. Szczególnie podkreślić należy profesjonalnie zagrane role
Królowej (Paulina Szymańska), Królewny Śnieżki (Anna Kamać) i Księcia(Konrad Dąbrowski).

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.
(dokończenie na str.2)

w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Na widowni można było również zauważyć
dopingującego swoich uczniów dyrektora szkoły
Pana mgr inż. Grzegorza Gronka. Na festynie była
możliwość zapoznania się z 70-ma fotogramami
wyeksponowanymi na ogrodzeniu boiska,
obrazujących przedwojenną Górę Kalwarię i utrwalone na kliszy
sceny z czasów II wojny światowej. Nowością na festynie były
stanowiska: wyrobów wikliniarskich i przewoźnej buchającej
żarem i iskrami rozpalonej kuźni, na której można było wykuć
niejako „od ręki” dowolne artystyczne formy lub inny użyteczny
przedmiot. Szkoda, że zainteresowani tą ludową rzemieślniczą
twórczością, nie było najwyższe. Równolegle na boisku można
było do woli korzystać z wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci
i młodzieży. Powodzeniem cieszyło się zwłaszcza : wesołe
miasteczko, a w nim: zjeżdżalnia, pływające kule wodne,
strzelnica paintballowa, basen z kulkami dla najmłodszych, a co
odważniejsi „bujali w przestworzach” korzystając z obracanego
żyroskopu i symulatora dachowania auta lub jeżdżąc na
udostępnionych quadach. Dużym zainteresowaniem cieszył się
wyścig w workach, malowanie twarzy i rąk w wymyślne wzory i
obrazy. Kolejnym punktem programu „na parkiecie” pod dachem,
to pokaz tańców uczniów Szkoły Tańca „Emotion” z Góry
Kalwarii, kierowanej przez dyplomowanych instruktorów tańca
sportowego, parę klasy mistrzowskiej, międzynarodowej w tańcu
towarzyskim: Joannę Korab-Stefańską i Jacka Stefańskiego.
Mogliśmy podziwiać kunszt młodych adeptów tańców. W
wykonaniu dwóch par: Klaudii Krawczyk i Mikołaja Pietranik oraz
Weroniki Żuber i Piotra Borowskiego, mogliśmy obejrzeć kilka
tańców klasycznych i szybkich latynoamerykańskich. Następny
występ to pokaz muzyczny uczniów z Gimnazjum im. Feliksa
Kapackiego w Cendrowicach i ich szlagier przedstawienie „Pan
Twardowski” wykonany pod kierownictwem p. Marzeny
Filutowskiej. Inscenizacja na motywach legendy „Pan
Twardowski” wymagała nie tylko wyboru tekstów i ich odegrania,
ale i przygotowania oprawy muzycznej i scenografii.
Umiejętność, wiedza i zapał nauczycieli i uczniów sprawiły, że te
trzy elementy sukcesu, złożyły się na powodzenie i fachowe
wykonanie, przecież trudnego przedsięwzięcia artystycznego.
Specjalne słowa uznania należą się również Pani Małgorzacie
Prelewicz za przygotowanie chóru szkolnego oraz Pani Irenie
Czyż za piękne dekoracje. Dekoracje tak się spodobały
późniejszemu wykonawcy Panu Andrzejowi Rosiewiczowi, że
powiedział, wreszcie swój płotek (który stał przy karczmie
„Rzym”) będzie miała Maciejowa i zaczął swój występ właśnie
słowami: „ Tam na polu stoi krowa, cierpi, bo już pełna
mleka, biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka”,
rozpoczynając występ, przebojem „Chłopcy radarowcy”. Należy
podkreślić, że inscenizacja ”Pana Twardowskiego” w tak
trudnych warunkach była przykładem wysokiego już poziomu i
profesjonalizmu wykonawców, którzy wcielili się w postaci:
szlachcica Pana Twardowskiego (Mateusz Nowak), Pani
Twardowskiej (Marzena Adamek), Czarta Mefistofelesa (Monika
Adamek), Dworzanina (Patryk Gazda), Ducha Barbary
Radziwiłłówny (Iga Urban), Króla Zygmunta Augusta (Marcin
Lankiewicz), przy muzyce wykonywanej na skrzypcach (Piotr
Prelewicz). Możemy z całą pewnością powiedzieć, że ich występ
był dużej klasy niespodzianką dla widzów i wspaniałą ucztą
duchową, o czym świadczyły długie i głośne oklaski. Osobnym
wydarzeniem była aukcja ozdób wykonanych przez uczniów
Gimnazjum w Cendrowicach, z której cały dochód przeznaczony
był na cele charytatywne. Przepiękne wyroby uczniowskiego
rękodzieła, to domek-kapliczka z makaronu z portretem JP II oraz

pięć kolorowych, kwiatowych origami kusudama
wprowadzające „japoński klimat” na festynie, szybko
znalazły swoich nabywców, a jednym z nich był ks.
wikariusz. Po tak ciekawym występie, całkowicie
odmienny charakter miał występ Zespołu Śpiewaczego
TĘCZA z Nowej Woli, pod kier. dr Tomasza Nowaka i mgr
Grzegorza Toporowskiego, działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Lesznowoli. Był to bardzo stonowany i profesjonalnie
wykonany program pieśni ludowych. Dla niewtajemniczonych
należy dodać, że Zespół Śpiewaczy „Tęcza” to doświadczony
zespół o olbrzymim dorobku artystycznym. Występował na wielu
scenach w kraju, m.in. na „10 Międzynarodowym Festiwalu
Muzycznym - Chopin i jego Europa” w Filharmonii Narodowej w
Warszawie, gdzie wykonywał utwór Wojciecha Kilara pt.
"Krzesany" z norweską Orkiestrą Symfoniczną z Trondheim i
na XXI Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym „Złoty
Kłos Euro-folklor 2014”, odbywającym się w Zebrzydowicach na
Ziemi Cieszyńskiej. Obchodzący w tym roku rocznicę 28-lecia
powstania i działalności artystycznej, ma również w swoim
dorobku nagrania płytowe „Kolędy” jak i występy zagraniczne w
tym na festiwalu Pieśni i Tańca Ludowego w Budapeszcie
w 2011r. cdn.
/Kazimierz Dusza/
Sponsorzy II Parafialnego Festynu Rodzinnego w
Sobikowie:
Urząd Gminy Góra Kalwaria ; Urząd Gminy Chynów, ZGK Góra
Kalwaria, Starostwo powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta i
Gminy Piaseczno, Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Eris z
Piaseczna, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, CH Auchan
Piaseczno, Nadleśnictwo Chojnów, firmy: ZPUH KESUR
Sławomir Rusek z Pęcławia, Szkółki Roślin Ozdobnych z
Żabieńca, Art Zone Concept z Warszawy„ Actionsports”,
„Subun”, Piekarnia p. Bugno z Góry Kalwarii, Osoby, które
pragną pozostać anonimowe, indywidualni darczyńcy
przedmiotów na loterię oraz ciast. Promocja Festynu :
Starostwo w Piasecznie, UMiG Góra Kalwaria (oraz część
sołtysów), Piaseczno, UG Chynów, LGD "Perły Mazowsza",
gazeta "Nad Wisłą", firmaActionSport, pan Jan Stefańczuk.
Wsparcie artystyczno-programowe Festynu: Szkoły w
Czaplinku, Cendrowicach, Szkoła Tańca "Emotion", artyści z
Lesznowoli, kickbokserzy, zespoły: "Kalwarki", "Wólkowianki" z
Kalejdoskopu Kultury Góra Kalwaria (skąd też wystawa
fotogramów "Góra Kalwaria wczoraj i dziś"), WOPR Piaseczno,
grupy motocyklowe z Piaseczna, kowal, wikliniarz, wolontariat
młodzieży, oprawa dźwiękowa i muzyczna Festynu.
Podziękowania:
Bardzo serdecznie dziękujemy: Stowarzyszeniu „Nasza Parafia”,
Parafialnym Radom: Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Zespołowi
Światowych Dni Młodzieży, Parafialnemu Zespołowi Caritas,
Rodzicom ministrantów, którzy przyczynili się do tak wspaniałych
przeżyć duchowych. Szczególne podziękowania należą się dla
Mariusza i Kamila z naszego Parafialnego Zespołu „Genesis,
którzy nagłośni i dbali o cała akustykę naszego festynu. Bóg
zapłać
wszystkim
za
poniesiony
trud.
/ks. Dziekan wraz z Duszpasterzami/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś zbiórka po Mszach św. do

6. W czwartek 25 czerwca o godz.

puszek przeznaczona jest na KUL. W
przyszłą
niedzielę,
z
okazji
przypadającej w poniedziałek 29
czerwca Uroczystości św. Piotra i
Pawła taca przeznaczona będzie na tzw.
„Świętopietrze”. Są to ofiary zbierane
w całym kościele na utrzymanie Stolicy
Apostolskiej.
2.
Dziękujemy
nowożeńcom
Magdalenie i Danielowi oraz Agacie i
Marcinowi za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to również nowożeńców.
3. W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy
II Festyn Rodzinny naszej parafii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy go przygotowali i wzięli w nim
udział. Podziękowania i imienne
wyszczególnienie naszych sponsorów
znajdziemy
w
„Wieściach
Parafialnych”
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. Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria oraz przewodniczący Rady
Miejskiej zapraszają do wspólnego
świętowania jubileuszu 345-lecia
nadania praw miejskich Górze
Kalwarii. Uroczystości rozpoczną się
dziś o godz. 12.45 Mszą św. w kościele
parafialnym w Górze Kalwarii.

19.00 zapraszamy członków Rady
Duszpasterskiej i Ekonomicznej na
zebranie
w
celu
omówienia
przygotowań
do
uroczystości
wrześniowych w parafii a szczególnie
65 rocznicy konsekracji nowego
kościoła oraz Dożynek Gminnych.
7. W niedzielę 28 czerwca o godz.
13:15 zostanie odprawiona Msza Św.
na zakończenie roku szkolnego.
Zapraszamy na nią dzieci i młodzież
oraz ich rodziców. W okresie
wakacyjnym nie będzie tej Mszy św.
8. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
- Krzysztof Nojek, kawaler z Dębówki
w par. tutejszej i Magdalena
Małgorzata Podgórzak, panna z
Aleksandrowa w par. tutejszej.
Zapowiedź druga.
- Radosław Adam Urbanowicz,
kawaler z Cendrowic w par. tutejszej i
Magdalena Katarzyna Karaszkiewicz,
panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej.
Zapowiedź
druga.
Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
9. 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
10. 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 21 VI – 28 VI
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
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
Poniedziałek 22.06.
18.00 +Józefa, Antoniny, Władysława, Stanisławy Urbańskich
Nabożeństwo Czerwcowe
Wtorek 23.06.
18.00 + Wandy i Józefa Marczaków
Nabożeństwo Czerwcowe
Środa 24.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Jana, Franciszki, Zofii, Teresy, Jerzego Karaszkiewiczów
Nabożeństwo Czerwcowe
Czwartek 25.06.
18.00 + Stanisława, Cecylii, Ryszarda Molaków, dziadków
Molaków, Tadeusza Czoszkowskiego
Nabożeństwo Czerwcowe
Piątek 26.06.
17.00 + Danuty Urbańskiej (im.) w 5 rocz. śmierci
18.00 + Władysława, Wiktorii, Antoniego, Eugeniusza
Urbanowiczów, Stanisławy i Franciszka Zwolińskich
Nabożeństwo Czerwcowe
Sobota 27.06
14.00 CHRZEST: Julian Szymański
14.30 CHRZEST: Jakub Łukawski
15.00 + Władysławy, Zygmunta Samorajów, Wojciecha, Pawła
Wiśniewskich
15.30 + Władysława Ogonka i zm. rodziców Zięcinów
17.00 ŚLUB: Katarzyna Fabisiak – Paweł Fabisiak
18.00 + Władysława (im.), Andrzeja, Antoniego, Apolonii
Masnych, Jana, Marianny Chmielewskich
Nabożeństwo Czerwcowe
19.00 ŚLUB: Magdalena Kamińska – Damian Zawadka
Niedziela 28..06
8.30 (Czachówek)
10.00 + Pawła Jarosza (im.)
10.00 + Pawła Pęczka (im.)
Nabożeństwo Czerwcowe
12.00 + Marianny, Stanisława, Piotra Anuszewskich
12.00 + Władysławy i Władysława Galas
13.15 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej

Refleksja na
XII Niedzielę Zwykłą
„Nigdy nie zginiemy”
To jest chyba dość częste, że w
obliczu trudności mamy ochotę „wygarnąć” Panu

Bogu: „Nic Cię to nie obchodzi, że ginę?”.
Tymczasem trudności, jakie nam się przytrafiają w
życiu nie oznaczają, że giniemy. Trudności nie są
po naszej myśli, ale czy wszystko musi być po
naszej myśli? Tymczasem prawda jest taka,
że nigdy nie zginiemy, bo jesteśmy dziećmi
Boga. Jedyną prawdziwą tragedią jest tylko
wieczne potępienie, które zawsze jest wolnym
wyborem
człowieka.
Inne
tak
zwane
„nieszczęścia” są po prostu ważnymi momentami
naszego życia.
/Mieczysława Łusiak SJ/
13.15 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i

katechetycznego

Intencje spisano 17.06.15




Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus sprawdza dziś nasze pokłady
wiary,
«Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże wam brak wiary?»
A jaka jest Twoja wiara?
Gorąca jak Sahara?
Czy taka nie wiadomo jaka,
letnia, czyli nijaka.
Nie czerp ze zdroju wiary przynosząc
rzeszoto,
bo wiara ta, tak głęboka, że po kostki
błoto.
Kazimierz
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