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            X 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 

 

Duszpasterze: 
Proboszcz: ks. prałat  

Włodzimierz Czerwiński 
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki 

Pomoc duszpasterska: 
Ks. prof. Cezary Smuniewski 

 

Kancelaria parafialna: 
poniedziałek - środy, piątek    

godz. 17.30 – 18.00 
sobota 

8.00 – 9.30 
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 
 

                                              Rok Miłosierdzia 

                                               8.12.2015 – 20.11. 2016 
 

Liturgia Słowa 
 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 17, 17-24 (Prorok Eliasz wskrzesza dziecko) 

Psalm responsoryjny: Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a) 

Drugie czytanie: Ga 1, 11-19 (Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa) 

Ewangelia: Łk 7, 11-17 (Wskrzeszenie młodzieńca z Nain) 
 

Orędownik godności i świętości życia 
 

 

 
 
  
 
 
Kanonizacja błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego jest zaproszeniem, abyśmy na 
nowo przyjęli miłosierdzie Boga i odnowili łaskę naszego chrztu, abyśmy na darmową miłość 
Boga odpowiedzieli miłością wobec Niego i miłosierdziem wobec żyjących i umarłych. Ojciec 
Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu, niedaleko Starego Sącza. W wieku 23 lat wstąpił 
do zakonu pijarów. Jest założycielem pierwszego polskiego zakonu męskiego – Zgromadzenia 
Księży Marianów. Jak czytamy w liście biskupów był wybitnym kaznodzieją, mistrzem życia 
duchowego, wykładowcą retoryki i pisarzem. Zmarł w opinii świętości w Górze Kalwarii 17 
września 1701 roku. Jest m.in. patronem dzieci nienarodzonych i rodziców, pragnących 
potomstwa. 
____________________________________________________________________________ 

 

IX Święto Dziękczynienia 
Co roku w pierwszą niedzielę czerwca obchodzimy nowe 
święto ustanowione w polskim Kościele: Dzień 
Dziękczynienia. Pierwszy odbył się w 2008 r. pod hasłem: 
„Dziękuje nie kłuje”. Główne obchody odbywały się na Polach 
Wilanowskich w Świątyni Opatrzności. Trwają tam uroczyste 
celebracje i występują różne zespoły i bawiły się całe rodziny. 

____________________________________________________________________________ 
 

Abp Celestino Migliore Nowym Nuncjuszem Apostolskim w Rosji 

Goszczący dwukrotnie w naszej parafii ks. Abp Celestino Migliore 
w dniu 28 maja został mianowany przez Papieża Franciszka 
nowym Nuncjuszem Apostolskim w Federacji Rosyjskiej. 
Ks. Arcybiskupowi dziękujemy za obecność w naszej wspólnocie 
I życzymy Błogosławieństwa Bożego na nowej placówce 
dyplomatycznej. 

/Ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński/ 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
http://www.sobikow.parafia/


Wspomnienia z Loretto 
W dniu 14 maja 2016 r. w sobotę o g. 7.00  oznakowany planszą 

Radia Maryja,  autokar 
wyruszył w  pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej czyli do 
polskiego Loretto nad 
Liwcem niedaleko 
Wyszkowa. Był to wyjazd 
zorganizowany przez 
nowopowstałe Koło 

Przyjaciół Radia Maryja i  Kółka Różańcowe przy naszej parafii.  
Wyjazd  miał miejsce w związku z VIII pielgrzymką czytelników 
miesięcznika "Różaniec" i Rodziny Loretańskiej do Loretto. Z 
daleka widoczna plansza z logo Radia Maryja i dużym napisem 
SOBIKÓW  Parafia Św. Stanisława BM górowała nad naszą 50 
osobową grupą uczestników pielgrzymki do Loretto. Oczywiście 
podróż jak zwykle rozpoczęliśmy Godzinkami w wykonaniu p. 
Marii Feijki  etatowej już „organistki”. Początki powstania polskiego 
Loretto pisane przez dwa „t”, w odróżnieniu od włoskiego Loreto  - 
z Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto koło Ankony 
we Włoszech przywiezionego  z Ziemi Świętej do Europy przez 
krzyżowców, sięgają 1928 roku, a właściwie od 27 marca 1929 r. 
kiedy nadano urzędową nazwę miejscowości - Loretto. Wówczas 
ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr 
Loretanek, ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w 
Warszawie, zakupił od dziedzica Ziatkowskiego duży majątek pod 
nazwą Zenówka, położony nad rzeką Liwiec, w odległości 60 
kilometrów od stolicy.  W 1981 roku do polskiego Loretto 
sprowadzono wierną kopię figury Matki Bożej z Dzieciątkiem z 

ciemnymi obliczami, gdzie 
w otoczeniu Nad-
burzańskiego Parku 
Krajobrazowego w 
sanktuarium stoi  do 
dzisiaj.  Łaskami słynąca 
figura Matki Bożej 
Loretańskiej ufundowana 
została przez Teresę i 

Józefa Pawliczków z Freiburga ,wyrzeźbiona w pracowni 
artystycznej w Mediolanie i jest kopią figury znajdującej się 
Sanktuarium Świętego Domku w Loretto we Włoszech. W ołtarzu 
głównym kaplicy stanęła w przeddzień wprowadzenia stanu 
wojennego w nocy z 11 na 12 grudnia 1981r. Z okazji Roku 
Maryjnego 1987 kard. Józef Glemp, Prymas Polski podniósł 
kaplicę do rangi sanktuarium. Dla poznania historii tego miejsca 
kilka słów na ten temat. Na początku w Loretto była skromna 
kapliczka w lesie, którą następnie przeniesiono do murowanego 
budynku. Z uwagi na wzrastającą liczbę wiernych zaczęto myśleć 
o wybudowaniu dużej kaplicy poświęconej Matce Bożej 
Loretańskiej. Prace rozpoczęto w 1952 roku. Pomimo utrudnień ze 
strony władzy komunistycznej w 1959 roku kaplica była już w 
stanie surowym. Pierwsza Msza święta została odprawiona 19 
marca 1960 roku. Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez 
wiele lat. W 1971 roku wykonano elewację zewnętrzną, 
umieszczając na frontonie grafikę przedstawiającą Matkę Bożą 
Loretańską z napisem: „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce 
Bożej Loretańskiej 1971’’. Ostateczny wystrój nadał kaplicy artysta 
Jerzy Machaj, a jej poświęcenia dokonał 19 lutego 1984 r. ks. bp 
Jerzy Modzelewski. Wierni przybywają tu, aby modlić się przed 
figurą Matki Bożej Loretańskiej i przy grobie błogosławionego ks. 

Ignacego Kłopotowskiego. 
Należy dodać, że kiedy w dniu 
11 października 2012 r., w 50. 
rocznicę rozpoczęcia obrad 
Soboru Watykańskiego II oraz 
w 20. rocznicę proklamowania 
przez bł. Jana Pawła II 
Katechizmu Kościoła 

Katolickiego Ojciec Święty Benedykt XVI zainaugurował w całym 
Kościele powszechnym przeżywanie Roku Wiary, rozpoczęto 
budowę nowej świątyni. Obecnie budynek kościoła wykonany jest 
już w stanie surowym z wykończoną elewacją. Do Loretto 
przyjechaliśmy prawie godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, 
więc zajęliśmy miejsca bezpośrednio przy figurze MB Loretańskiej 
eksponowanej na zewnątrz, przed stałym ołtarzem polowym przed 
wejściem do Sanktuarium.  Około g. 9.30 kilkuset pielgrzymów 
rozpoczęło modlitwy Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P., które poprowadziła S. Noemi. Następnie grupy 
pielgrzymkowe powitał Kapelan Sanktuarium - O. Wojciech 
Kotowski SSCC. W dalszej części spotkania konferencję na temat 
Ducha Świętego i jego działania wygłosił Duszpasterz Rodzin 
Diecezji Warszawsko-Praskiej i jednocześnie Misjonarz 
Miłosierdzia Ks. Robert Wielądek. Obecny na pielgrzymce senator 
RP Czesław Ryszka, przedstawił postać założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej - bł. Ks. Ignacego 
Kłopotowskiego. Senator zwrócił szczególną uwagę na 
działalność wydawniczą bł. Ks. Ignacego. Przypomniał, że według 
niego to "gazety złe wydarły wiarę i religię z serc tysięcy". Z kolei 
S. Alojza, która pełni rolę opiekunki Rodziny Loretańskiej, 
podziękowała wszystkim pielgrzymom za przybycie do 
Sanktuarium oraz gorąco zachęcała do włączenia się w dzieło 
wspólnej opieki modlitewnej, a Ks. Szymon Mucha - redaktor 
naczelny miesięcznika "Różaniec" rozważał sytuację Polski oraz 
polskiej wiary i religijności na tle Europy.  Młodzi z ŚDM pod 
opieką Ks. Kamila Falkowskiego odmówili wspólnie różaniec, 
a Marcin Węc ze Stowarzyszenia "Rafael" prosił o wsparcie (w tym 
również modlitewne) dla produkcji filmowej o mocy różańca 
"Wielka Zmiana". Centralnym punktem uroczystości była Msza 
Św.  celebrowana przez Bp. Kazimierza Romaniuka - Biskupa 
Seniora, który w homilii skupił się na postawie Maryi względem 
Jezusa.  W swojej homilii zwrócił też uwagę na dar Bożego 
Miłosierdzia jaki otrzymuje człowiek w postaci nowych pięciu 
tajemnic światła Różańca św., jak również o nowej doktrynie II 
Soboru Watykańskiego  o podwójnym stole duplex mensa:  o stole 
słowa i stole łamania chleba, czyli Eucharystii. Nadmienić należy, 
że wśród kilkunastu księży koncelebrujących Mszę Św. nie 
zabrakło naszego wikariusza. Ks. Mariusza Białęckiego. Dla wielu 
pielgrzymów była też okazja do wyspowiadania się przy 
rozstawionych w lesie konfesjonałach, a co niektórzy mogli w 
skupieniu przeżyć  i poznać symboliczne, tylko z wizerunkiem 
oblicza Chrystusa, stacje drogi krzyżowej,  powieszone na 
okazałych wysokich, kilkudziesięcioletnich sosnach.  Z obowiązku 
muszę też dodać, że mimo przelotnych opadów, zarówno Msza 
Św. jak i posiłki (bigos, grochowa, pomidorowa, kiełbaski z rożna) 
przy kilkunastu rozstawionych namiotach, spożywaliśmy przy 
słonecznej pogodzie. Uroczystość  uświetniał śpiewem zespół 
ludowy z chórem i kapelą  „Sobótka” z Czarnego Lasu, znanego z 
dworku i muzeum - renesansowego poety Jana Kochanowskiego 
.  Z uwagi na obowiązki duszpasterskie w parafii ks. wikariusza, 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 poprowadził ks. 
Mariusz, którą  odmówiliśmy już w autokarze w drodze powrotnej 
do Sobikowa.                                                      /Kazimierz Dusza/ 



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 jest po 

raz ostatni na spłatę zadłużenia związanego z 
remontem ogrodzenia cmentarnego. Ofiary zbierane 

po Mszach św. do puszek przeznaczone będą na 

budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, 
obchodzimy bowiem po raz dziewiąty Święto 

Dziękczynienia. W tym roku stoi ono pod hasłem 

Chrzest Darem Miłosierdzia.  O godzinie 12.00 na 
placu przed Świątynią Opatrzności Bożej w 

Wilanowie zostanie odprawiona uroczysta Msza 

święta. O godz. 16.00 poświęcenie Krzyża w 
Ługówce. 

2. Dziękujemy nowożeńcom Paulinie i Pawłowi za 
posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na 

przyszłą niedzielę prosimy o posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami mieszkańców Aleksandrowa 
i Buczynowa. 

3. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 
czerwcowe, które w tym roku odprawiane będą 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. 

4. We wtorek 7 czerwca o godz.18:40 odbędzie się 

spotkanie organizacyjne przed festynem. Prosimy o 

przybycie na nie rodziców Ministrantów, Strażaków, 
Wolontariuszy ŚDM, Koło Przyjaciół Radia Maryja, 

Animatorów Kandydatów do Bierzmowania, 

Parafialny Zespół Caritas, Zespół Genesis oraz 
wszystkich, którzy chcą pomóc w czasie tegorocznego 

festynu.  

5. 9 czerwca odbędzie się Pielgrzymka dzieci 
pierwszokomunijnych do Sanktuarium Matki Bożej w 

Kodniu. Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu przy kościele. 

6. W niedzielę 12 czerwca o godz. 18:00  Msza Św. i 

spotkanie na zakończenie I roku formacji dla 

Kandydatów do Bierzmowania. Obecność 

obowiązkowa. 

7. W przyszłą niedzielę 12 czerwca o godz. 16.00 w 

kościele odbędzie się finał VIII Mazowieckiego 
Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Venite 

Adoremus. Szczegóły finału podane są na plakatach. 

Organizatorzy zapraszają. Wstęp wolny. 

8. 19 czerwca odbędzie się III Parafialny Festyn 

Rodzinny. Początek Mszą św. o godz. 13.15. 
Szczegółowy program podany jest na plakatach i w 

naszym tygodniku. Nadal prosimy o składanie fantów 

na loterię. 

9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 
- Damian Pluta, kawaler z Krępy w par. tutejszej i 

Paulina Królak, panna z par. MB Różańcowej w 

Warszawie. Zapowiedź druga. 

- Adam Fit, kawaler z Sobikowa w par. tutejszej i 

Agnieszka Piasecka, panna z Czerska. Zapowiedź 

druga. 
- Bartłomiej Krzysztof Wasilkiewicz, kawaler z 

Czachówka w par. tutejszej i Aneta Patrycja 

Strzemieczna, panna z par. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Warszawie. Zapowiedź druga. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

10. Parafia nasza organizuję w dniach 2-11.08. 2016 
r. Kolonie dla dzieci i młodzieży  w Rowach nad 
morzem. Koszt 850 zł od osoby. Ilość miejsc jest 

ograniczona. Zapisy na kolonie wraz z zaliczka 300 zł 

przyjmujemy od tej niedzieli. Wszelkie informacje i 
zapisy u ks. Mariusza. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny oraz Niecodziennik i 

Dziękuję poświęcone budowie Świątyni Opatrzności 

Bożej. W zakrystii do odebrania jest miesięcznik 

„Różaniec”. 

 

Programu III Festynu Rodzinnego 
 

13.15 - Msza Św. 

14.15 - Otwarcie III Festynu Rodzinnego 

przez Ks. Proboszcza Włodzimierza 

Czerwińskiego 

14.25 - Występ orkiestry dętej z Chynowa  

15.20 - Występ artystyczny uczniów 

Gimnazjum w Cendrowicach poświęcony 

1050 rocznicy Chrztu Polski 

16.00 - Program artystyczny zespołu  

z Ośrodka Kultury w Chynowie 

16.35 - Promocja Światowych Dni 

Młodzieży 

17.00 - Występ artystyczny Koła Gospodyń 

Wiejskich z Baniochy 

17.55 - Rozstrzygnięcie konkursów  

i losowanie nagród  

18.25 - Konkurs piosenek z repertuaru 

Michała Wiśniewskiego w wykonaniu 

dzieci ze szkół podstawowych i 

gimnazjum. 

19.00 - Koncert - Gwiazda Estrady Michał 

Wiśniewski z zespołu „Ich Troje” 

20.00 -  Losowanie głównej nagrody 

20.15 - Zabawa taneczna 

21.00 - Apel Jasnogórski 

21.30 - Zakończenie Festynu



Intencje Mszalne 05 VI – 12 VI 2016  
Niedziela 05.06. X Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Marianny Otulak 
10.00 + Mariana Rolskiego 
10.00 + Mieczysława Grzewińskiego 
Nabożeństwo czerwcowe 
12.00 + Zofii, Henryka Stańczyków 
12.00 + Heleny, Jana Łuszczyków, Ireny, Sylwestra 
Kolczyńskich 
13.15 + Ryszarda w 1 rocz. śm. , Anny, Ryszarda 
Włodzimierza Konwickich 
13.15   + Grzegorza Choińskiego w 5 rocz. śm., zm. z jego rodz. 
16.00  Poświęcenie Krzyża w Ługówce                                                 
Poniedziałek 06.06. 
18.00 Intencja wolna 
Nabożeństwo czerwcowe 
Wtorek 07.06.  
18.00 Intencja wolna 
Nabożeństwo czerwcowe 
Środa 08.06.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Nabożeństwo czerwcowe 
Czwartek 09.06. 
18.00 Intencja wolna 
Nabożeństwo czerwcowe 
Piątek 10.06.  
18.00 Andrzeja Rosłona w 30 dni po śmierci 
Nabożeństwo czerwcowe 
Sobota, 11.06.  
15.30 + Janiny, Stanisława Małaszków, zm. z rodz. Sychlów i 
Małaszków 
16.00 + Teresy Chlaściak w 1 rocz. śm. 
16.30 + Marianny Gałeckiej w 17 rocz. śm. , Zygmunta Golika w 
40 rocz. śm. 
17.30 + Janiny, Stanisława, Jerzego, Stanisława Lipków, 
Stanisławy, Bolesława, Michała, Romana, Stanisława 
Sośnickich 
18.00 + Wiesława Kierznowskiego, Genowefy, Władysława 
Karaluchów, Marii, Stanisława Luberackich 
Nabożeństwo czerwcowe 
Niedziela 12.06. XI Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Stanisławy Choińskiej 
8.30(Czachówek) + Czesławy , Józefa Gałązków, Stanisława i 
Haliny Wasiaków 
10.00 + Antoniego (im.), Krystyny Pieniążków 
10.00 + Antoniego Jeziorskiego (im.) 
Nabożeństwo czerwcowe 
12.00 + Bronisławy w 11 rocz. śm. , Łukasza, Józefa Tywonków, 
zm. z rodz. Dąbrowskich i Tywonków 
12.00 + Antoniego Wiśniewskiego (im.) 
CHRZEST: Franciszek Sebastian Winiarek, Julia Gozdalik 
13.15 + Antoniego, Anny, Marianny, Witolda Piekarniaków, 
dziadków Bralosów i Piekarniaków, zm. z rodz. 
Wieczorkiewiczów 
13.15 + Krystyny Dąbrowskiej – int. KŻR z Czarnego Lasu 
18.00 + Dariusza Seremaka w 1 rocz. sm., Józefa, Marianny 
Urbanowiczów, Józefa, Stanisławy Seremaków, Aliny Płaska 

 
 

Refleksja na  

 X Niedzielę Zwykłą 

„Nie jesteśmy stworzeni, by umierać” 
 

Jezus wskrzesił tego 

młodego  człowieka, by nam 

powiedzieć, że Bóg nie stworzył 

śmierci, która jest rozłąką 

bliskich, kochających się osób. 

Bóg nie po to stworzył nas 

zdolnych do miłości, byśmy 

rozstawali się z tymi, których 

kochamy. My jednak uczyniliśmy  ten świat 

miejscem pełnym egoizmu, a więc także zdrady i 

rozłąki. Dlatego Bóg zabiera nas z tego świata, nie 

pozwalając, aby był on miejscem ostatecznym dla 

nas. Zabiera nas tam, gdzie nie ma już egoizmu, ani 

zdrady, ani rozłąki. Zabiera nas tam, gdzie to jest już 

niemożliwe, bo wszyscy są definitywnie 

przemienieni w Miłość.      /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

                                             


Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

W Nain Jezus ukoił żal wdowy gdy spojrzał 

nań, 

  «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». 
  I żywego już syna oddał matce 

zbolałej 

  w radości z Bożej Łaski, po ludzku 

oszalałej. 

  I nas Jezus w konfesjonale, upadłych 

podnosi, 

  umarłeś w grzechu – wstań! I tak, co 

niedziela prosi. 
 

Kazimierz 



 
Tweet od Papieża 

 

  Wytrwale podążać drogą wiary  
z niezłomną nadzieją w Panu: na tym 
polega tajemnica naszego wędrowania!  
                                           /Franciszek/  
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