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XIII Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Mdr 1,13-15;2,23-24 (Śmierć weszła na świat przez szatana)
Psalm responsoryjny: Ps 30,2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b
Drugie czytanie: 2 Kor 8,7.9.13-15 (Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi)
Ewangelia: Mk 5,21-43 (Wskrzeszenie córki Jaira)

29 CZERWCA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzona jest wspólnie 29 czerwca już od III wieku.
Obaj Apostołowie położyli fundamenty pod kształtowanie się pierwotnego Kościoła, obaj ponieśli śmierć
męczeńską w Rzymie. Tradycja podawała, że stało się to w tym samym dniu. Święty Piotr przed
powołaniem przez Chrystusa był rybakiem i miał na imię Szymon. Jezus zmienił mu imię, by wyrażało
ono misję, którą otrzymał. Chrystus powierzył mu misję kierowania jego Kościołem na ziemi: „Ty jesteś
Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). We
wszystkich wykazach apostolskich w Piśmie Świętym Książę Apostołów stawiany jest na pierwszym
miejscu. Piotr – wraz z Janem i Jakubem – uczestniczył w najbardziej doniosłych wydarzeniach
ziemskiego życia Jezusa, przede wszystkim w Przemienieniu na górze Tabor. Momentem przełomowym
w życiu Piotra było jego
trzykrotne zaparcie się
Chrystusa, a potem łzy
smutku i żalu oraz
trzykrotne wyznanie wiary w
zmartwychwstałego
Mistrza.
Po
odejściu
Chrystusa św. Piotr stanął
na czele tworzącego się
Kościoła. Po zesłaniu
Ducha Świętego to on
wygłosił płomienną mowę,
w wyniku której tysiące osób
uwierzyły
w
Jezusa
Chrystusa. Piotr podejmuje
również kluczowe decyzje,
dotyczące m.in. uzupełnienia
grona Apostołów czy
powołania siedmiu diakonów.
On jest też obiektem
pierwszych ataków ze strony faryzeuszów. Św. Piotr napisał dwa listy wchodzące w skład kanonu
Nowego Testamentu. Poniósł śmierć męczeńską na wzgórzu watykańskim. Został ukrzyżowany głową
w dół – było to jego życzenie, czuł się niegodny, by umierać jak Chrystus. W ikonografii jest najczęściej
przedstawiany z dwoma kluczami, będącymi symbolem kluczy Królestwa Bożego. Święty
Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji. Do chwili nawrócenia nosił imię Szaweł. Był obywatelem rzymskim,
co dawało mu pewne prawa, oraz członkiem stronnictwa faryzeuszy. Jako gorliwy faryzeusz szczerze
nienawidził i prześladował chrześcijan. Był jednym ze świadków ukamienowania św. Szczepana –
pierwszego męczennika. Nawrócił się nieopodal miasta Damaszek, do którego jechał przekazać
najwyższym kapłanom listy polecające dotyczące chrześcijan, bowiem duża ich liczba ukryła się w tym
mieście przed prześladowaniami. Gdy był już w pobliżu miasta, otrzymał od Chrystusa objawienie, spadł
z konia, ujrzał światłość i usłyszał głos: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (Dz 9,5).
Natychmiast się nawrócił, stając się gorliwym chrześcijaninem. Głównie ze względu na rezerwę, z jaką
podchodzili do niego Apostołowie, oraz z powodu grożących mu prześladowań ze strony jego dawnych
stronników, którzy uważali go za renegata, Paweł głosił Ewangelię wśród pogan i odbył cztery wielkie
podróże misyjne, zakładając w Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii nowe gminy chrześcijańskie. Po
opuszczeniu gmin do wielu z nich pisał listy, stąd jest on również autorem aż 13 spośród 27 ksiąg
Nowego Testamentu. Paweł był dwukrotnie więziony, a w 67 r. poniósł śmierć męczeńską przez ścięcie
mieczem (ta forma była zarezerwowana dla obywateli rzymskich). Z tego względu ikonografia
przedstawia go najczęściej właśnie z mieczem.
/Paweł Pomianek/
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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

FESTYN JAKIEGO NIE BYŁO cz. II
Wszyscy z napięciem oczekiwali jednak emocjonującego
występu mistrzów szkoły kickboxingu: UKS TomBeeTeam
Gabryelin, z trenerem Tomaszem Bąkiem na czele. Na deskach
w kickboxingu zaprezentowali się kadeci i juniorzy w formułach
pointfighting, light-contact oraz
kick-light.
Spośród
siedmiu
zawodników
jako
pierwsza
zaprezentowała swoje umiejętności
i urodę, jedna z najbardziej
utalentowanych sportsmenek Justyna Rosłon - brązowa
medalistka MŚ organizowanych we Włoszech w 2014 r. i Michał
Adamek - mistrz świata kadetów z 2014 r. Poza mistrzami w
pokazowych walkach startowali: Jan Pruszczyk, Karina
Gołębiowska, Paula Gołębiowska, Piotr Skowron i Adrian Majak.
Należ podkreślić, że pokaz walk kickboxingu, który rozgrzał
zgromadzoną publiczność do czerwoności był mocnym
akcentem tegorocznego II Festynu Rodzinnego. Kontynuacją
ludowej kultury były występy dwóch zespołów: tanecznego
"Kalwarki" i śpiewającego "Wólkowianki" z Kalejdoskopu Kultury
Góra Kalwaria z akompaniamentem akordeonowym
p.
Tadeusza Sasa. Skoczny oberek, krakowiak, kujawiak, tańce
rzeszowskie i kurpiowskie w wykonaniu „Kalwarek”, mogły się
podobać, zwłaszcza, że ich kolorowe misternie zdobione stroje
ludowe były przepiękne. Bogaty też był repertuar śpiewaczy
„Wólkowianek”, a ich pieśni „Witamy, witamy, „Grześ”,
„Wiejska dziewczyna” czy „Oj płynie woda szeroka”
były ozdobą naszej bardzo dobrze zorganizowanej
imprezy. I wreszcie występ artysty, którego w III RP
spotkał całkowity ostracyzm medialny, a na który
czekała większość publiczności. Koncert wybitnego,
znanego, wielokrotnie nagradzanego, bardzo
popularnego artysty estradowego, satyryka, gitarzysty,
kompozytora i choreografa w jednej osobie - Andrzeja
Rosiewicza spotkał się z żywym przyjęciem zgromadzonej
tłumnie publiczności. Na estradzie w Sobikowie wystąpił z
nieodłączną, tym razem, niebieską w czarne groszki gigantyczną,
charakterystyczną muszką. Jak należało sądzić, Pan Andrzej w
doskonały nastrój wprowadził audytorium swoją szlagierową
piosenką ”Chłopcy radarowcy”. Koncert ten oglądał również ks.
Proboszcz, który z P. Andrzejem Rosiewiczem znają się od wielu
lat, jeszcze z czasów posługi kapłańskiej ks. prałata w Szwajcarii.
Koncert trwał dłużej niż przewidywał program i zakończył się
oczywiście bisem. W podziękowaniu otrzymał w nagrodę od
publiczności, niemilknące brawa i drzewko cyprysowe w
doniczce dla posadzenia w swoim ogrodzie. Występ jak zawsze
charakteryzował wysoki poziom artystyczny, z dużą dawką
humoru i optymizmu, ale także zawierał głęboką treść i ważne
przesłanie. Na koniec Pan Andrzej podpisywał swoją najnowszą
książkę – „Od niewoli do niewoli” i dziesiątki płyt CD z Jego
piosenkami, w tym najnowszą „Po bandzie”, gdzie również
chętnie fotografował się z uczestnikami festynu. Po występie
Andrzeja Rosiewicza, zabawę taneczną - kolejny punkt
programu, rozpoczęła w rytm tańca disco polo p. Zofia Tywonek,
z ks. wikariuszem. Jak było do przewidzenia z księdzem
Mariuszem chciało tańczyć wiele innych pań i wkrótce wokół
niecodziennego tancerza, utworzył się wianuszek wielbicielek
tańca i nie tylko. Po nieprzewidzianym punkcie programu
tanecznego przyszedł czas na losowanie nagród. Jedną z
cenniejszych nagród - telefon komórkowy ufundowany przez

Centrum Handlowe Auchan Piaseczno, wygrała ubiegłoroczna
laureatka (nagrody - wizyta w salonie fryzjerskim) p. Magda
Grobelna z Czarnego Lasu, a główną nagrodę - telewizor ledowy
O.K. 32” ufundowany przez ZGK z Góry Kalwarii, wygrał
Maksymilian Zawadzki z Warszawy, wnuczek jednego z
organizatorów festynu. Parafialny
II Festyn Rodzinny zakończył Apel
Jasnogórski,
a
pożegnał
wszystkich ks. wikariusz Mariusz
Białęcki, zapraszając na następny
już czerwcu w 2016 r. kolejny III
Festyn Rodzinny wpisany w
obchody Światowych Dni Młodzieży. Tą drogą przede wszystkim
należy raz jeszcze podziękować Panu Bogu za przepiękną
słoneczną pogodę. Ponadto należy podziękować oraz docenić
pozytywną reakcję wielu instytucji i firm promujących naszą
imprezę, sponsorujących rzeczowo-finansowymi darami jak i
wspierających przygotowaniem artystycznych programów na
festynie m.in.: Urzędu Miasta i Gminy z Góry Kalwarii i
Piaseczna, Urzędu Gminy Chynów,
Laboratorium
Kosmetycznego dr Ireny Eris z Piaseczna, Caritasu Archidiecezji
Warszawskiej, CH Auchan Piaseczno, Nadleśnictwu Chojnów,
firmy ZPUH „KESUR” - Sławomir Rusek z Pęcławia, firmy
SUBUN - Zakładu Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa z Wincentowa,
Szkółki Roślin Ozdobnych z Żabieńca, firmy Art Zone Concept z
Warszawy, Państwu Czupryńskim, firmy „Actionsports” i wielu
innym zaangażowanym osobom ze Stowarzyszenia „Nasza
Parafia”, Parafialnych Rad Duszpasterskiej i Ekonomicznej,
Zespołu Światowych Dni Młodzieży, LGD "Perły
Mazowsza", gazety "Nad Wisłą", lokalnego Caritasu,
sołtysom
oraz
indywidualnym
darczyńcom
przedmiotów na loterię oraz smakowitych ciast.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak
wspaniałych przeżyć duchowych i cielesnych w tym
„zawodowym” już konferansjerom ks. wikariuszowi
Mariuszowi Białęckiemu, P. Iwonie Matysiak i Pani Danusi
Chmielewskiej. Z reporterskiego obowiązku trzeba dodać, że w
przeddzień niedzielnego festynu odbył się III Turniej 6-tek
piłkarskich o Puchar Dziekana, w który duży wkład wniósł p.
Zbigniew Adamczyk. Sponsoring zawodów zapewnił ks. Dziekan
W. Czerwiński i LGD "Perły Mazowsza". Zdobywcą Pucharu
Dziekana czerskiego był zespół reprezentujący Sobików.
Tegoroczny festyn obfitował w tak wiele atrakcji dla dzieci i całych
rodzin, że z powodzeniem można powiedzieć, że był to festyn
jakiego nie było.
/Kazimierz Dusza/

Wszystkim Nauczycielom, Dzieciom i
Młodzieży z okazji rozpoczętych wakacji
życzymy udanego odpoczynku i nabrania
sił do pracy w nowym roku szkolnym
/Duszpasterze/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 zostanie
odprawiona Msza Św. dziękczynna na
zakończenie
roku
szkolnego.
Zapraszamy na nią dzieci i młodzież
oraz ich rodziców. Młodzieży i
dzieciom życzymy aby rozpoczynające
się wakacje były dla nich czasem
radosnego odpoczynku ale też i
poznawania śladów Boga zapisanych w
świecie stworzonym.
2.
Z okazji przypadającej w
poniedziałek 29 czerwca Uroczystości
św. Piotra i Pawła dziś taca
przeznaczona
jest
na
tzw.
„Świętopietrze”. Są to ofiary zbierane
w całym kościele na utrzymanie Stolicy
Apostolskiej.
3. Dziękujemy nowożeńcom Pawłowi i
Katarzynie
oraz
Damianowi
i
Magdalenie za posprzątanie kościoła i
ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę
prosimy o to również nowożeńców.
4. W tym tygodniu wypada I Piątek i I
Sobota miesiąca. W Sobikowie
spowiedź od godz. 17.30 a o godz.
18.00 Msza św. z nabożeństwem. W
Czachówku spowiedź od godz. 19.00 i
Msza św. z nabożeństwem do Serca
Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy
z Komunią św. do chorych. W I Sobotę
miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy na
Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep.
Sercu Maryi. Zachęcamy do udziału w
tych nabożeństwach.
5. W okresie wakacyjnym kancelaria
parafialna czynna jest w środy i piątki
po
Mszach św. wieczornych.
Możliwość spowiedzi w piątki od godz.
16.00 do Mszy św. wieczornej oraz po

zgłoszeniu. W wakacje nie będzie
Mszy św. o godz. 13.15.
6.
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.
7. W przyszłą niedzielę 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.
8. W czwartek odbyło się zebranie Rad
Parafialnych. Omówiono zadania
duszpasterskie na drugie półrocze.
Szczególny akcent położono na
obchody 65 rocznicy konsekracji
nowego kościoła w Sobikowie.
Zaakceptowano plan nowego wystroju
kościoła. Zakłada on m.in. wykonanie
nadołtarzowego krzyża dwustronnego,
dwóch
nowych
żyrandoli,
zainstalowanie „zacheuszek”, wymianę
systemu
multimedialnego
oraz
oświetlenia prezbiterium.
Czas
realizacji uzależniony jest od naszych
możliwości finansowych. Prosimy o
indywidualne ofiary na ten cel.
9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny. Jest to ostatni
numer przed przerwą wakacyjną.
Kolejny ukaże się z końcem sierpnia.

Intencje Mszalne 28 VI – 05 VII
Niedziela 28.06.
8.30 (Czachówek)
Refleksja na
10.00 + Pawła Jarosza (im.) Władysławy Szlasa, Piotra i
Marianny Jaroszów
XIII Niedzielę Zwykłą
10.00 + Pawła Pęczka (im.)
„Abyśmy nie bali się
Nabożeństwo Czerwcowe
12.00 + Marianny, Stanisława, Piotra Anuszewskich
śmierci”
12.00 + Władysławy i Władysława Galas
13.15 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej
Myliłby się ten, kto sądziłby, że Pan Jezus
13.15 Dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i
wskrzesił córkę Jaira, ponieważ chciał nam
katechetycznego
powiedzieć, że śmierć jest czymś z gruntu złym i
Poniedziałek 29.06.
trzeba przed nią uciekać za wszelką cenę. On
17.30 + Cecylii Ochocińskiej – Pilackiej w 30 dni po śmierci
wskrzesił dziewczynkę, aby nam pokazać, jak sam
18.00 + Piotra i Macieja Biczyków
powiedział, że śmierć jest tylko zaśnięciem, to
Nabożeństwo Czerwcowe
znaczy, że śmierci właściwie nie ma. O zmarłym
Wtorek 30.06.
Łazarzu Pan Jezus też powiedział, że nie umarł,
17.30 + Teresy Świder w 30 dni po śmierci
tylko zasnął. To, co my nazywamy śmiercią, jest
18.00 + Władysławy i Władysława Lankiewiczów
więc zaśnięciem, by obudzić się w innym świecie.
Nabożeństwo Czerwcowe
Śmierć jest, owszem, odejściem, ale nie końcem
Środa 01.07.
życia. Jezus wskrzesił dziewczynkę, abyśmy nie
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
bali się śmierci. Chociaż lęk przed śmiercią jest
Za parafian
czymś naturalnym, to jednak powinniśmy robić
Dziękczynna z prośbą o wszelkie łaski w 60 rocz. ur. Anny i w
wszystko, aby ten lęk ograniczyć, bo on jest bardzo
10 rocz. ślubu Anety i Sebastiana
destrukcyjny. Lęk przed śmiercią podcina skrzydła
Piątek 03.07.
miłości.
17.30 + Tadeusza Piekarniaka w 23 rocz. śmierci
/Mieczysława Łusiak SJ/
18.00 + Stanisławy Michalskiej w 1 rocz. śmierci i zm. z rodz.
Michalskich

Sobota 04.07

16.00 ŚLUB: Andżelika Ogrodnik – Adam Bąk
17.00 ŚLUB: Katarzyna Pacholska – Tomasz Borko
18.00 + Władysława, Stanisławy, Cecylii i Elżbiety
Nie lękaj się i proś o wszystko co chcesz
Lewandowskich
Niedziela 05..07
- mówi Jezus - «Nie bój się, tylko
8.30 (Czachówek)
wierz».
10.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marianny w 70 rocz.
Jest
tylko
jedna
zasada
i dzisiaj, i kiedyś
urodzin
12.00 + Anety, Zygmunta, Marii, Antoniego, Witolda
co to sprawiła
Piekarniaków, Józefy, Jana Rolaków
«Idź w pokoju ….. twoja wiara cię
CHRZEST:
ocaliła,
Tola Strzałkowska
Wakacje - nie odchodź, i nie upadaj,
Aleksandra Anita Kaniewska

Weekly tweet - wpis tygodnia

Intencje spisano 24.06.15

Uwaga!
Na czas wakacji zawieszamy wydawanie naszego
tygodnika parafialnego. Następny numer „Wieści
Parafialnych” ukaże się 30.08.2015 r. Wszystkim życzymy
udanych wakacji.
/ Redakcja/

to umie każdy drań,
Więc przyjdź i dotknij Mnie w
konfesjonale,
A Ja odpowiem:
«Dziewczynko, mówię ci, wstań».

Kazimierz


Redakcja: ks. Mariusz Białęcki
konto parafialne: Bank Pekao O/ Góra Kalwaria
nr

91 1240 6377 1111 0000 4754 8523

