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Liturgia Słowa

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

Pierwsze czytanie: Iz 35,4-7a (Przejrzą oczy niewidomych)
Psalm responsoryjny: Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10
Drugie czytanie: Jk 2,1-5 (Bóg wybrał ubogich)
Ewangelia: Mk 7,31-37 (Uzdrowienie głuchoniemego)

„Wakacje z Panem Bogiem”
1 sierpnia (w sobotę) rozpoczęły się kolonie w Murzasichlu, które zorganizował ksiądz wikary Mariusz
Białęcki. Uczestnikami były dzieci z naszej parafii, w większości ministranci i bielanki: Olaf Adamczyk,
Patryk Gołębiewski, Krzysztof Sieradzki, Patryk Jaroń, Michał Molak, Patryk Chajęcki, Mateusz Drewicz,
Jakub Drewicz, Jakub Olizarowicz, Andrzej Jabłoński, Igor Nowicki, Jan Czupryński, Szczepan Lewicki,
Antoni Mieloch, Milena Błaśkiewicz, Amelia Wachol, Małgorzata Góra, Klaudia Kubiak, Zofia Filutowska,
Aleksandra Strzeszek, Wiktoria Strzeszek, Martyna Molak. Wyjazd w Tatry poprzedziła msza święta.
Błogosławieństwa na drogę udzielił ksiądz proboszcz Włodzimierz Czerwiński. Wesołą gromadką w
liczbie 22 opiekowali się: Jadwiga Otulak, Marzena Filutowska, Artur Książek. Wiózł nas autokarem pan
Zenon Sobiepanek. W drodze do Murzasichla zwiedziliśmy kopalnię krzemienia w Krzemionkach
Opatowskich oraz rynek w Sandomierzu. Jechaliśmy malowniczą doliną Dunajca. Uczciliśmy
siedemdziesiątą pierwszą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego minutą ciszy o godzinie „W”
oraz modlitwą, a póżnym wieczorem – grą powstańczą. W Murzasichlu czekał na nas gościnny dom
państwa Elżbiety i Stanisława Chowańców, w którym mieszkaliśmy do 10 sierpnia. Dni spędzaliśmy
według następującego harmonogramu:
6.50 – pobudka
7.20 modlitwa
7.30 śniadanie
8.00 wyjazd do Zakopanego na spotkanie z przewodnikiem
do 15.30 wędrówki po górach
16.00 powrót do ośrodka
toaleta, porządki w pokojach, zabawy, Msza Święta
18.00 obiadokolacja
zabawy, warsztaty, wspólne oglądanie filmu
21. 30 podsumowanie dnia, modlitwa, toaleta wieczorna
22.30 cisza nocna.
2 sierpnia, w niedzielę, odwiedziliśmy pustelnię św. brata Alberta. Ksiądz Mariusz odprawił Mszę Świętą
w kaplicy albertynek. Oddaliśmy cześć relikwiom świętego. Weszliśmy również na wzgórze , gdzie stoi
klasztor braci albertynów. Wieczorem bawiliśmy się w podchody. Trzy drużyny szukały skarbu, którym
okazało się pudełko cukierków. 3 sierpnia wędrowaliśmy za przewodnikiem z Kużnic nad Czarny Staw
Gąsienicowy. Odpoczywaliśmy w schronisku Murowaniec.
(dokończenie na str. 2)

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

Wracaliśmy do Kużnic przez Dolinę Jaworzynki. Wieczorem odbył się
konkurs przyszywania guzików. Świętowaliśmy urodziny Mateusza
Drewicza. 4 sierpnia wybraliśmy się Doliną Małej Łąki na Wielką
Polanę. Podziwialiśmy Czerwone Wierchy i Giewont. Zeszliśmy przez
Przełęcz
Kondracką.
Nagrodą za wysiłek była
przejażdżka
wozami
konnymi, zorganizowana
przez
naszego
gospodarza – pana
Stanisława Chowańca. Na
leśnej polanie piekliśmy
kiełbaski przy ognisku.
5 sierpnia plan wejścia na
górę Grześ popsuł nam ulewny deszcz. Próbowaliśmy go przeczekać
w schronisku na Polanie Chochołowskiej. Humor poprawiła nam
przejażdżka ciuchcią. Odważniejsi wybrali rowery. Wieczorem odbył
się pokaz produkcji oscypków, a potem konkurs na opowiadanie
pisane gwarą góralską. 6 sierpnia wyjechaliśmy na Słowację.
Zwiedziliśmy Jaskinię Bielańską. W Starym Smokowcu wsiedliśmy do
kolejki elektrycznej, która wywiozła nas w stronę Wodospadów Zimnej
Wody. Podziwialiśmy Gerlach i Łomnicę. Wieczorem wzięliśmy udział
w warsztatach języka hiszpańskiego. 7 sierpnia niewiele udało nam
się zwiedzić. Drogi były zablokowane z powodu wyścigu kolarskiego
Tour de Pologne. Mogliśmy oglądać tę imprezę sportową z okien
autokaru. Dotarliśmy jednak na Bachledówkę, gdzie gospodarują
ojcowie paulini. Podziwialiśmy drewnianą kaplicę i kościół zdobiony
góralska ornamentyką, wykonaną w drewnie. Bachledówka to
ulubione zacisze kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pustelnia i
miejsce rekolekcyjnych spotkań, które odwiedzał św. Jan Paweł II. W
Zakopanem kupowaliśmy pamiątki na Krupówkach. Po obiadokolacji
odbył się konkurs plastyczny: „Moje wrażenia z kolonii”. 8 sierpnia z
Łysej Polany udaliśmy się Doliną Białki do Wodogrzmotów
Mickiewicza. Idąc wyżej, zrobiliśmy postój pod Wielką Siklawą.
Przeszliśmy przez Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Podziwialiśmy
wspaniałe widoki. Wieczorem nastąpiło uroczyste pasowanie na
kolonistę osób, które po raz pierwszy uczestniczyły w obozie
ministranckim, organizowanym przez naszą parafię. Ksiądz Mariusz –
baca po odbytej próbie przyjął ich do gromady juhasów. 9 sierpnia w
Zakopanem, Bulwarami Słowackiego udaliśmy się na Nosal. Pod
szczytem góry uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, odprawianej przez
księdza Mariusza. Przyłączyło się do nas wielu turystów. Odnieśliśmy
wrażenie, że góry przybliżają do Boga. Po górskiej wspinaczce
ogromną atrakcją była dla nas kąpiel w basenach termalnych w
Szaflarach. Po obiadokolacji pojechaliśmy do Kościeliska, na koncert
zespołu góralskiego Trybunie Tutki. Czas szybko mijał. 10 sierpnia
trzeba się było pakować, żegnać z gospodarzami i górami, których
potęga i piękno tak nas oczarowały. Wracaliśmy przez Stary Sącz,
ponieważ chcieliśmy zobaczyć ołtarz papieski. To arcydzieło łączy
architekturę drewnianą Podhala z elementami tatrzańskiej przyrody.
Zaskoczeniem był dla nas miniaturowy wodospad. Ołtarz jest
wyrazem miłości górali do Boga i polskiego papieża. Zwiedziliśmy
Krynicę Zdrój. Ksiądz Mariusz zaprosił nas na pyszne lody. Do
Sobikowa dotarliśmy przed godziną 23. Czekali na nas stęsknieni
rodzice. Pomimo zmęczenia, dzieliliśmy się wrażeniami. O tym, co
się działo, opowiada piosenka Hymn kolonii.
(Na melodię powstańczej piosenki „Pałacyk Michla”)
1. Do Murzasichla przyjechali aż z Sobikowa,
z księdzem wikarym.
Humory wszystkim dopisują,
bo u Chowańców dobrze gotują,
hej!
Ref. A bielanka ładne oczy ma,
któremu je da, kto odpowiedż zna?
Bo ministrant każdy chłopak zuch,
rozrabia za dwóch - i już!
2. Przewodnik nas po górach wodzi

i nie nadąża ksiądz dobrodziej.
Pan Artur krzyczy: „lewa
wolna!”,
nawet gdy droga ta jest polna;
hej!
3. Wędrówki w
góry są
wspaniałe,
nasze pomysły ciągle zuchwałe.
Cóż się nie robi dla widoku
pięknej przyrody, tak miłej oku;
hej!
4. Dlaczego ciągle jest tak samo?;
budzą nas zawsze codziennie rano.
Dlaczego nam nie dają pospać,
nie ścielić łóżka, tylko w nim zostać?,
hej!
5. Pani Marzena z panią Jadzią
choć trochę nudzą, dobrze nam radzą.
Czas nam bez przerwy zapełniają
i na głupoty nie pozwalają;
hej!
6. Las w Murzasichlu skarby kryje,
zwierzyny dzikiej mnóstwo w nim żyje.
Można podziwiać go z furmanek,
Chowańca konie jak malowane;
hej!
7. A gdy pan Zenek gazu doda,
niestraszny korek, żadna przeszkoda.
My naszym Vipem dojedziemy
w każdy zakątek polskiej ziemi;
hej!
Składamy gorące podziękowania
darczyńcom, którzy sprawili, że mogliśmy wesoło i aktywnie spędzić
wakacyjny czas: Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria – p.
Dariuszowi Zielińskiemu, księdzu dziekanowi Włodzimierzowi
Czerwińskiemu, parafialnej organizacji „ Caritas” oraz wszystkim
osobom wspierającym jej działania, a także nabywcom zniczy, ozdób
świątecznych, ofiarodawcom kolędników, którzy pomnożyli fundusz
ministrancki. Będziemy się starać, aby dobro, które otrzymaliśmy,
wydało plony ku radości naszej wspólnoty parafialnej i gminnej.
/Marzena Filutowska/

Wydarzyło się w parafii:
W czwartek 20 sierpnia o godz.
19.00 w Czachówku w 72 rocz.
wywózki naszych parafian z
Czachówka i Kiełbaski do
Treblinki odprawiliśmy Mszę św.
w intencji pomordowanych i
zmarłych w czasie II wojny
światowej parafian. Po Mszy
Św. odbył się apel poległych.
Nad przebiegiem całości czuwał p. Kazimierz Dusza, autor pomnika
upamiętniajacego tamto wydarzenie.

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 wyjątkowo na
pokrycie zakupu „Zacheuszek” i odnowę 2
żyrandoli przednich. Łączny ich koszt to
9000,- zł. Uczniów klas zerowych i
pierwszych zapraszamy na Mszę św. o
godz. 13.15. Podczas tej Mszy św. zostaną
poświęcone ich książki i przybory szkolne.
W przyszłą niedzielę ofiary na tacę
przeznaczone będą na Warszawskie
Metropolitalne Seminarium Duchowne.
2. Dziękujemy mieszkańcom Grobic
Nowych i Zalesia za posprzątanie kościoła
i ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o
to nowożeńców.
3. We wtorek 8 września święto
Narodzenia Najśw. Maryi Panny (Matki
Bożej Siewnej). Na Mszy św. o godz. 18.00
odbędzie się błogosławieństwo ziarna
siewnego i nasion. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
4. W poniedziałek 14 września obchodzić
będziemy odpust parafialny Podwyższenia
Krzyża Świętego. Głównej Mszy św. o
godz. 18.00 przewodniczyć będzie
Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp
Celestino
Migliore.
Druga
już
wizyta Księdza Arcybiskupa w naszej
parafii będzie okazją do poświęcenia
witraży w nawie głównej i podziękowania
fundatorom za ich dobroć. Po Mszy św.
procesja odpustowa. Serdecznie prosimy
strażaków, ministrantów, bielanki i
wszystkie grupy parafialne o włączenie się
w tę liturgię.
5. W niedzielę 20 września o godz. 12.00 w
kościele odprawiona będzie uroczysta
Msza św. z okazji Gminnego Święta
Plonów. Przewodniczyć jej będzie Ks. Bp

Michał Janocha. Poprzedzi ją korowód
dożynkowy z Cendrowic do Sobikowa o
godz. 11.15.
6. Ruszyła rejestracja uczestników ŚDM w
Krakowie z Archidiecezji Warszawskiej,
ponieważ każdy kto chce w nich wziąć
udział musi zostać zarejestrowany, stąd
osoby mieszkające na terenie naszej parafii,
które chcą wziąć udział w Centralnych
Uroczystościach ŚDM w Krakowie, bardzo
prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub
kancelarii parafialnej. W ramach ŚDM
zapraszamy do włączenia się w wolontariat
oraz prosimy o zgłaszanie się rodzin
chętnych przyjąć naszych gości z
zagranicy.
7. Przygotowanie Kandydatów do
Bierzmowania w tym roku rozpoczniemy
25 września Mszą Świętą o godz. 18:00.
Młodzież i osoby dorosłe, które chciałby
rozpocząć przygotowanie, a jeszcze nie
wypełniły formularza z prośbą o jego
rozpoczęcie, prosimy o zgłaszanie się do
zakrystii lub kancelarii parafialnej.
8. W dniach 17-18 października planujemy
pielgrzymkę
do
Sanktuarium
św.
Antoniego w Radecznicy na Roztoczu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z
ks. Mariuszem.
9.
Do
Sakramentu
Małżeństwa
przygotowują się:
- Paweł Marian Proszewski, kawaler z Góry
Kalwarii i Agnieszka Urbańska, panna z
par. tutejszej. Zapowiedź druga.
Narzeczonych
polecamy
modlitwie
wiernych.
10.
Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. W
zakrystii do odbioru jest miesięcznik
„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 06 IX – 13 IX
Niedziela 06.09.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Zofii, Marcjanny, Michała, Stefana, Zygmunta
Górków, Zofii i Stanisława Choińskich
12.00 + Zdzisława Bernarciaka w 10 rocz. śm. , Jana
Łukasiewicza, Jana i Józefy Matulków
12.00 + Zofii, Stanisława i Wandy Zwolińskich
CHRZEST:
Szymon Nowak
Alan Kacprzak
13.15 + Janiny Gwiazdowskiej, Krystyny Adamskiej
13.15 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny i Przemysława
w 25 rocz. ślubu
Wtorek, 08.09
18.00 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Marii Baraśkiewicz.
+ Stanisława Zwolińskiego
Środa, 09.09.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
Piątek, 11.09.
+ Zdzisława Kłosiewicza
Sobota, 12.09.
16.00 Dziękczynna w 50 rocz. ur. Dariusza Grześkiewicza i
bł. Boże dla rodziny Grześkiewiczów i Zwolińskich
17.00 ŚLUB: Marlena Wójcicka – Jacek Mućko
18.00 + Aleksandry Kucharskiej i zm. z rodz. Karaśkiewiczów
Niedziela 13.09.
8.30(Czachówek)
10.00 + Marianny, Stanisława i Piotra w 17. rocz. śm.
Anuszewskich
10.00 + Czesława Jarosińskiego
12.00 + Marianny w 7 rocz. śm. , Bogusława, Wacława i
Radosława Buraczyńskich
12.00 + Sławomira w 8 rocz. śm. , Henryka w 3 rocz. śm. ,
Wiktorie w 23 rocz. śm. Boguszów, Janiny i Romualda
Szrubów, Antoniego Piecyk w 3 rocz. śm.
CHRZEST:
Al. Awami Maria
13.15 + Ewy Urbańskiej w 1 rocz. śm. , Janiny i Tomasza
Karaszkiewiczów, Heleny i Tadeusza Ankitów

Refleksja na XXIII
Niedzielę Zwykłą
„Wyleczyć głuchotę na
Ewangelię”
Głuchoniemy jest symbolem
człowieka zamkniętego na Słowo
Boże, na Ewangelię. Takie zamknięcie jest bardzo
powszechne - wielu słucha, ale nie słyszy. Dzieje się
tak często również mimo naszych wysiłków, by było
inaczej. Z tej głuchoty może nas bowiem wyleczyć
tylko Bóg osobiście. Z naszej strony potrzebne jest
jedynie pozwolenie, aby On wziął nas "na bok
osobno od tłumu", czyli potrzebne jest pewne
wyciszenie i odosobnienie. Nasza "głuchota" na
Ewangelię bierze się bowiem z hałasu, który jest w
nas i wokół nas.
/Mieczysław Łusiak SJ/



Weekly tweet - wpis tygodnia
Dziś wszystkim zamkniętym, jak do
głuchoniemego,
Jezus mówi «Otwórz się», znad Jeziora
Galilejskiego,
otwórz swe oczy, uszy i serce, i duszę,
«Effatha», jeszcze raz przypomnieć Ci
muszę,
po trzykroć «Otwórz się», na naukę Boga,
to dla Ciebie człowieku najlepsza droga.
Kazimierz





intencje spisano 31.08.15

Nuncjusz Apostolski w Sobikowie:

Intencja Kółek Różańcowych na miesiąc wrzesień:

Serdecznie zapraszamy wszystkich
14 września na Odpust Parafialny
Podwyższenia Krzyża Świętego. O
godz. 18:00 uroczystej Mszy Św.
przewodniczyć będzie J.E. Celestino
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
/ Duszpasterze/

Za dzieci, młodzież, nauczycieli i katechetów
rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny, za
budowniczych i fundatorów Kościoła w 65 rocz. konsekracji
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