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Sobików 15 
05-530 Góra Kalwaria 
tel. + 48 22 726 83 27 
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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: 2 Sm 12, 1. 7b-10. 13 (Dawid uznaje swoją winę) 

Psalm responsoryjny: Ps 32 (31), 1b-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5d) 

Drugie czytanie: Ga 2, 16. 19-21 (Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę) 

Ewangelia: Łk 7, 36 – 8, 3 (Odpuszczone są jej liczne grzechy…) 
 

 

mailto:parafia.sobikow@gmail.com
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Patroni Tygodnia: 

Św. Antoni z Padwy – 13 czerwca 
Urodził się w Lizbonie w Portugalii 
1195 r. Na chrzcie otrzymał imię 
Fernando. W tym mieście 
uczęszczał do szkoły katedralnej i 
zapewne około 15. roku życia 
wstąpił do klasztoru kanoników 
regularnych św. Augustyna. Po 
dwu latach przeniósł się do 
klasztoru Santa Cruz w Coimbrze i 
tam zdobył solidne wykształcenie, 
szczególnie poznając Pismo 
Święte i naukę Ojców Kościoła. W 

roku 1219 został wyświęcony na kapłana, a w rok później 
przeżył bardzo uroczystość przewiezienia do Coimbry relikwii 
pięciu męczenników franciszkańskich, którzy ponieśli śmierć 
męczeńską w Maroku. Św. Antoni poznawszy duchowość św. 
Franciszka z Asyżu, za wiedzą swoich przełożonych, przeniósł 
się do franciszkanów, przyjmując ich habit i zmieniając swoje 
chrzestne imię na Antoni. Pragnął pójść w ślady męczenników 
i dlatego udał się z posługą misyjną do Maroka, jednakże tam 
ciężko zachorował i musiał wracać do kraju. Statek gnany 
burzą morską zawinął na Sycylię, św. Antoni zaś pojechał 
stamtąd na kapitułę generalną zakonu do Asyżu w 1221 r., 
gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem. Wkrótce św. Antoni dał 
się poznać jako wybitny kaznodzieja, więc ustanowiono go 
głównym kaznodzieją zakonu i wysłano czym prędzej na 
głoszenie Słowa Bożego i zwalczanie błędnowierców. Nasz 
Patron przemierzał wsie i miasta, nawołując do pokuty i 
poprawy życia. Głosił on Słowo Boże w północnych Włoszech, 
po czym udał się do południowej Francji, znów pracował jako 
kaznodzieja w Italii. Sława kaznodziejska św. Antoniego 
dotarła do Rzymu. Papież Grzegorz IX poprosił św. Antoniego 
w 1228 r., aby wobec niego wygłosił kazanie i także głosił 
słowo Boże dla pielgrzymów licznie przybywających do 
Rzymu. Święty w dalszym ciągu pracował głównie jako 
kaznodzieja, ale też dał się poznać jako profesor teologii, którą 
wykładał swoim braciom zakonnym, przede wszystkim w 
duchu św. Augustyna. Rok 1230 był czasem intensywnej 
pracy kaznodziejskiej. Wtedy to św. Antoni przybył do Padwy 
i największą popularność kaznodziejska osiągnął w Wielkim 
Poście 1231 r. Wokół Antoniego gromadziły się tysiące 
wiernych, których on doprowadzał do poprawy życia, również 
skutecznie zwalczał lichwę, więzienie dłużników wyzyskiwanie 
biednych. (H. Fros). Wyczerpany nadmierną pracą 
kaznodziejską nasz Patron zmarł 13 VI 1231 r. w opinii 
świętości w klasztorze klarysek w Arcella k. Padwy. 
Pozostawił po sobie zbiór kazań na niedziele i uroczystości 
świętych. W następnym roku (30 V 1232) papież Grzegorz IX 
kanonizował Antoniego, natomiast papież Pius XII ogłosił go 
w roku 1946 doktorem Kościoła. Kult św. Antoniego rozwinął 
się bardzo szybko nie tylko w Italii, ale też w całym świecie 
chrześcijańskim. W Italii wystarczy tylko powiedzieć „Święty” 
na określenie osoby św. Antoniego. Ku czci Świętego 
powstało wiele bractw i kilka zakonów. Ludwika Bouffier 
zainicjowała w roku 1890 w Tuluzie we Francji dzieło zwane: 

„Chleb św. Antoniego”, tzn. jałmużna dla ubogich. Św. 
Antoniego jako swojego patrona uznają franciszkanie, siostry 
antonianki i antoninki, mieszkańcy Lizbony, górnicy, 
małżonkowie, narzeczeni, położnice, ubodzy. Wzywano św. 
Antoniego jako orędownika w przypadku bezpłodności, w 
sprawach rodzinnych, podczas zarazy bydła. Najbardziej jest 
dla nas znany jako patron ludzi i rzeczy zagubionych. 
Liturgiczny obchód ku czci św. Antoniego przypada na dzień 
13 czerwca i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. 

                                                          

        /Ks. Stanisław Hołodok/ 

 

Św. Brat Albert – 17 czerwca 

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii 
pod Krakowem w rodzinie ziemiańskiej. Bardzo wcześnie 
został osierocony i jego wychowaniem i kształceniem zajęła 

się rodzina. Uczył się w 
szkole kadetów w 
Petersburgu a następnie w 
gimnazjum w Warszawie. 
W latach 1861 - 1863 
studiował w Instytucie 
Rolniczo-Leśnym w 
Puławach. Brał udział w 

Powstaniu Styczniowym i podczas walk został ranny. Dostał 
się do niewoli rosyjskiej, gdzie w wieku 18 lat przeżył 
amputację nogi bez środków znieczulających. Dzięki 
staraniom rodziny udało mu się opuścić carskie więzienie. 
Adam Chmielowski udał się wtedy do Paryża, gdzie odbył 
studia malarskie. Studiował też inżynierię w Gandawie. Studia 
malarskie kontynuował w Monachium. W każdym środowisku 
dawał świadectwo wielkiego przywiązania do wiary 
chrześcijańskiej. W 1874 r. powrócił do Ojczyzny. Środowisko 
artystyczne nie dawało mu jednak radości. Jego serce drążył 
głęboki niepokój i pytanie o sens życia, o zbawienie. 
Odbył rekolekcje u jezuitów w Tarnopolu a nawet przez jakiś 
czas przebywał w nowicjacie jezuitów w Starej Wsi. Nie była 
to jednak jego droga. W czasie pobytu na Podolu 
zafascynowała go postać św. Franciszka z Asyżu. Po 
przybyciu Adama do Krakowa w 1884 r., obok pracy 
artystycznej, interesowało go życie miasta, jednak nie to 
salonowe, oddalone od codziennych problemów ludzi 
troszczących się o kawałek chleba dla rodziny, bezrobotnych, 
żebraków i ludzi z marginesu. Adam Chmielowski coraz 
bardziej przesuwał na drugi plan swoje ambicje związane z 
twórczością malarską. Bardziej od obrazów, malowanych 
olejną farbą na płótnie, interesował go człowiek - żywy obraz i 
podobieństwo do Boga sponiewieranego przez grzech. 
Malował wtedy obraz ubiczowanego Chrystusa, który z ranami 
na całym ciele, z obliczem zniekształconym przez 
bezlitosnych oprawców, w obdartej czerwonej szacie, 
milczący, stał przed pewnym siebie Piłatem. Namalowanie 
obrazu Ecce homo sprawiło, że w Adamie zrodził się człowiek 
nowy, zwrócony do Chrystusa i do ubogich. Dla 
najbiedniejszych zaczął organizować przytuliska i domy 
opieki. Dnia 25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,50855,czym-jest-duchowosc-ignacjanska.html


przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię Brat Albert. Tak 
zrodziło się nowe zgromadzenie Albertynów. Przyłączyli się do 
niego bracia, a potem siostry Albertynki, które założył z 
Bernardyną Jabłońską. Brat Albert nowo przyjętym do zakonu 
przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak 
chleb. Brat Albert zmarł w opinii świętości 25 grudnia 1916 r. 
Beatyfikował go Jan Paweł II w 1983 roku na krakowskich 
Błoniach, a kanonizował w Watykanie w 1989 roku.   

 
                                                             /Marek Wójtowicz SJ / 

________________________________________________ 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1.  Dziś ofiary zbierane do puszek 

przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. O godz. 18:00  Msza Św. i 

spotkanie na zakończenie I roku formacji 

dla Kandydatów do Bierzmowania. 

Obecność obowiązkowa. 

2. 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. 

3. Dziękujemy mieszkańcom 

Aleksandrowa i Buczynowa za 

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy 

kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na 

przyszłą niedzielę prosimy o to 

mieszkańców Czaplina.  

4. 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. 

5. W przyszłą niedzielę 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. Bardzo 

serdecznie zapraszamy do wspólnej 

zabawy. Dochód z Festynu przeznaczony 

będzie na finansowanie Światowych Dni 

Młodzieży w naszej parafii. 

6. Burmistrz Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria oraz przewodniczący Rady 

Miejskiej zapraszają na Święto Góry 

Kalwarii. Uroczystości rozpoczną się w 

sobotę 18 czerwca o godz. 13.00 Mszą św. 

w kościele parafialnym. 

7. Bardzo prosimy o zadbanie o groby 

bliskich na cmentarzu starym. Groby 

zaniedbane, nieopisane i nie opłacone będą 

sukcesywnie likwidowane. Stosowne karty 

informacyjne będą umieszczane na tych 

grobach. 

9. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Jarosław Jankowski, kawaler z Czarnego 

Lasu w par. tutejszej i Joanna Monika 

Piotrowska, panna z par. św. Augustyna w 

Warszawie. Zapowiedź pierwsza. 

- Krzysztof Szymański, kawaler z 

Cendrowic w par. tutejszej i Anna Maria 

Świeca, panna z par. w Starej Iwicznej. 

Zapowiedź pierwsza. 

- Robert Marek Wściślak, kawaler z par. 

św. Tomasza Ap. w Warszawie i Anna 

Marianna Wlazło, panna z Bud 

Sułkowskich w par. tutejszej Zapowiedź 

pierwsza. 

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.



Intencje Mszalne 12 VI – 19 VI 2016  
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, 
lena Szot 
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 
Msza Św. i spotkanie na zakończenie I roku formacji dla 
Kand. do Bierzmowania                                                                    
Poniedziałek 13.06. 
18.00 + Mariusza Szczygielskiego 
Nabożeństwo czerwcowe 
Środa 15.06.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
Nabożeństwo czerwcowe 
Piątek 17.06.  
18.00 + Grzegorza Krawieckiego w 1 rocz. śm. 
Nabożeństwo czerwcowe 
Sobota, 18.06.  
17.00 + Jana w 38 rocz. śm., Zdzisława, Andrzeja 
Szóstkiewiczów, Anny, Juliana Pęczków 
17.30+ Alicji Szturemskiej (im.) – int. od Sołtysów 
 18.00 + Stanisława, Michaliny Marszałów, Zofii, Henryka, 
Antoniego Matysiaków, Andrzeja Otulaka, zm. z rodz. 
Marszałów i Matysiaków 
Nabożeństwo czerwcowe 
Niedziela 19.06. XII Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + c.r. Narkintowiczów 
10.00 Dziękczynno-błagalna za Jana i Elżbietę 
Antosiewiczów i ich dzieci 
10.00 + Władysławy i Henryka Wojdatów 
Nabożeństwo czerwcowe 
12.00 + Zygmunta w 26 rocz. śm, Władysławy, Franciszka, 
Marianny Kozickich, Antoniego, Janiny Wożniaków 
12.00 + Romana, Jadwigi Krawczyków, Jana, Stanisławy 
Soczewków 
CHRZEST: Aleksander Zielski, Lena Wiktoria Olbrychska 
13.15 + Antoniego, Marianny Choińskich, zm. z rodz. 
Brzezińskich i Choińskich 
13.15 O bł. Boże dla Edyty i Artura w 20 rocz. ślubu oraz o 
dary Ducha Św. dla ich dzieci i rodziny 
                                                           
                                                             Intencje spisano 10.06.16                                                                                                                                                              

 
 

Refleksja na  

 XI Niedzielę Zwykłą 

„Jezus ma powodzenie...” 
 

Czytając dzisiejszą Ewangelię można 

odnieść wrażenie, że Jezus miał duże 

powodzenie u kobiet. Jednocześnie 
znajdujemy odpowiedź na pytanie, 

dlaczego tak było: te kobiety zostały 

przez Jezusa wyrwane ze zła. Zawsze 

miłujemy tego, kto nas ocala z 

niebezpiecznego położenia. To 

właśnie przytrafiło się owym 

kobietom - zostały ocalone. Jak można nie kochać swego 

wybawiciela?! Czy Jezus jest moim Zbawicielem? Czy 
otrzymane od Niego przebaczenie grzechów odbieram 

jako ocalenie? Czy nie stoję raczej na stanowisku, że to 

Jezus powinien mnie kochać za to, że zechciałem 

przezwyciężyć swój grzech i wyspowiadawszy się z niego 

już nie grzeszę? Bez Boga nic dobrego uczynić nie 

możemy! To On jest w nas sprawcą i chcenia,  

i działania zgodnie z Jego wolą. 
                                           /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

                                             


Weekly tweet  - wpis tygodnia 
 

Zastanawiająca jest dzisiejsza nauka 

płynąca z Ewangelii, która do ciebie też puka. 

Jezus mówił «… ten, komu mało się  

odpuszcza, mało miłuje». 
czyli kto mało miłuje, niech odpuszczenia 

wielkiego nie oczekuje, 

Bo tylko prawdziwa wiara  

a nie grzechów liczenie, 

«Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju» 
i masz odpuszczenie. 

Kazimierz 




 
Tweet od Papieża 

 

Czułość Boga uobecnia się w życiu 
licznych ludzi, którzy są blisko  
chorych i rozumieją ich potrzeby,  
mając oczy pełne miłości.   
                                           /Franciszek/  
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