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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 

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 19, 16b. 19-21 (Powołanie Elizeusza)  
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 

Drugie czytanie: Ga 5, 1. 13-18 (Postępowanie według ducha daje wolność) 

Ewangelia:  Łk 9, 51-62 (Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem) 
 

Nareszcie wakacje! 
 Zaczęły się upragnione wakacje i nadszedł czas na letni wypoczynek. 
Dzieci i młodzież po 10 miesiącach wytężonej nauki zasłużyli  
na odpoczynek Dla wielu rodzin to moment planowania wspólnego urlopu. 
W piątek 24 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolno-katechetyczny.  
W naszej wspólnocie parafialnej był on obfity pod różnymi względami.  
W tym miejscu należałoby przypomnieć niektóre wydarzenia takie jak: 60 –
lecie urodzin Proboszcza, Zimowy obóz dla dzieci i młodzieży  
w Murzasichlu, rekolekcje wielkopostne w szkołach, kolejna Droga 
Krzyżowa ulicami parafii, pielgrzymka w Karkonosze, Piknik Strażacki, 

Bierzmowanie grupy 20 osób, Pierwsza Komunia 49 dzieci, Pielgrzymka do Loretto oraz  
III Parafialny Festyn Rodzinny, który odbył się w ubiegła niedziele. Te wszystkie wydarzenia 
pokazują że jesteśmy prężnie działającą wspólnotą, a to znowu mobilizuje nas Duszpasterzy do 
szerszego działania, za co Wam dziękujemy.  Życzymy, aby te wakacje były udane i pełne 
niezapomnianych wrażeń, poznawania Boga w pięknie przyrody. Mamy nadzieję, że przyniosą 
upragniony wszystkim odpoczynek, tak abyśmy wszyscy razem  we wrześniu wypoczęci, byli 
gotowi do podjęcia nowych wyzwań!                                   /Ks. Prałat Włodzimierz Czerwiński/ 
____________________________________________________________________________                                          

Podziękowania od Ks. Nuncjusza 
W związku z przejściem do Moskwy ks. Nuncjusza skierowaliśmy do niego list z 
podziękowaniami za posługę w parafii. W odpowiedzi  Ks. Arcybiskup napisał: 

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


Wielki sukces  
III Festynu Rodzinnego cz. I 

W dniu 19 czerwca po uroczystej Mszy Św. o godz. 13.15, 

którą uświetniła niecodzienną oprawą muzyczną Gminna 

Orkiestra Dęta z Chynowa, rozpoczął się na boisku 

sportowym III Festyn Rodzinny w Sobikowie. Mottem 

tegorocznego festynu nawiązującego do obchodów 1050 

rocznicy Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia były słowa: 

„Chrzest darem Miłosierdzia”. Po przejściu z kościoła w 

marszowym szyku muzyków, kapłanów i wiernych, przy 

dźwiękach orkiestry, otwarcia III Festynu Rodzinnego 

dokonał Ks. Proboszcz Prał. Włodzimierz Czerwiński. 

Pierwszym mocnym uderzeniem był koncert muzyczny w 

wykonaniu 24 osobowego najmłodszego zespołu 

orkiestrantów instrumentów dętych w pow. grójeckim, pod 

kierownictwem artystycznym i batutą kapelmistrza p. Józefa 

Stańczyka. Zespół mimo 3-letniego stażu i młodzieżowego 

składu prezentuje już wysoki poziom artystyczny, czego 

dowodem są ich nagrody w Powiatowych Przeglądach 

Orkiestr Dętych i gromkie brawa przybyłych na festyn osób. 

Orkiestra wykonała kilkanaście utworów opracowanych 

przez kapelmistrza zespołu p. Stańczyka. Kolejnym 

punktem programu była 30 minutowa inscenizacja uczniów 

Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego z Cendrowic pod 

kierownictwem p. Marzeny Filutowskiej, która przygotowała 

scenariusz historycznej sceny i Małgorzaty Prelewicz 

odpowiedzialnej za stronę muzyczną. Zarówno scenografia 

jak i prezentacja nawiązywała do czasów Mieszka I i 

przyjęcia Chrztu Polski 1050 lat temu. Należy podkreślić 

świetne przygotowanie tekstów odgrywanych ról przez 

młodych wykonawców. W roli Piasta Kołodzieja wystąpił 

Mateusz Nowak a jego żony Rzepichy Julia Karaszkiewicz i 

Patryk Gazda w roli małego Ziemowita. Wędrowców grały: 

Amelia Banasiak i Dominika Nagodzińska. Za narrację 

odpowiadała Natalia Pierścińska. W grupie wieśniaków 

występowali: Magdalena i Monika Adamek, Ola Altawęgier, 

Emilia Ambroziak, Eryk Górka, Natalia Mrowińska. Ola 

Strzeszek, Klaudia Tobiasz i Wojciech Świder. W chórze 

śpiewały: Karolina Kaliba, Wiktoria Bielecka, Klaudia 

Krasowska, Zuzanna Gancarz i Ola Borowska.   Drugim 

zespołem, który zaprezentował swoje przedstawienie, to 

grupa dzieci z SP im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Czachówku, pod kierownictwem p. dyr. Jolanty Załuski. 

Scenka dotyczyła współczesnej wersji „Kopciuszka”. A 

udział w niej wzięli: Piotr Borowski jako Franciszek, Natalia 

Zwolińska jako Kopciuszek, Marcjanna Cebulska grająca 

Macochę. W roli córek wystąpiły Agata Garboś i Weronik 

Szeląg, Józefa grał Mateusz Dąbrowski, wróżkę zagrała 

Aleksandra Foryś, a  w roli narratorów wystąpiły: Berenika 

Kozłowska i Karolina Jędraszak. Bardzo dużo radości i 

wesołości wniosło przymierzanie pantofelka i poszukiwanie 

odpowiedniej stopy wśród licznie zgromadzonych pań przed 

sceną. Następnym punktem bogatego programu od godz. 

16.30 był występ zespołu artystycznego z Klubu Emeryta 

„Pełnia Życia” z Chynowa. To liczna grupa śpiewająca i 

grająca odnosząca sukcesy nie tylko na terenie Chynowa. 

Zespół, którym opiekuje się p. Józef Stańczyk ich 

kapelmistrz i dyrygent, wykonał kilka pieśni ludowych i kilka 

piosenek zaśpiewanych charakterystyczną gwarą 

warszawskiej Pragi. Po uczcie muzycznej zaprezentowała 

się młodzież przygotowująca się do wyjazdu na obchody 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Promocji ŚDM i tę 

tematykę przybyłym gościom przybliżyli wolontariusze ŚDM.                

cdn.                                                        / Kazimierz Dusza/ 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
Festynu. Oto Lista osób i firm, które nas wspomogły: 

Ks. Proboszcz, ,Zbigniew Adamczyk, Kazimierz Dusza, 
Urszula i Zdzisław Tywonkowie, Paweł i Iwona 
Czupryńscy, Anna i Marcin Zielińscy, Bożena 
Gostkowska, Jolanta Górzyńska, Katarzyna i Wiesław 
Olizarowiczowie, Jadwiga Otulak, Artur Książek 
Wolontariusze ŚDM, Ministranci, Rodzice Ministrantów, 
Katecheci, Koło Przyjaciół Radia Maryja,  
Stowarzyszenie „Nasza Parafia, Strażacy OSP z 
Cendrowic: Mirosław Masny, Zbigniew Jeziorski,  
Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Gminny Ośrodek Kultury 
w Górze Kalwarii, Nadleśnictwo Chojnów, Kardrob  
z Karoliny, Dr Irena Eris, Piekarnia Zbigniew Bugno, 
Subun, Action Sports, Centrum Handlowe Auchan w 
Piasecznie, Szkółka Roślin w Żabieńcu, Bank 
Spółdzielczy w Piasecznie. Dziękujemy osobom, które 
przekazały fanty na „Szczęśliwy Numerek” oraz p. 
Wiesławowi Pieniążkowi za piękne skoszenie trawy na 
boisku, gdzie odbył się nasz festyn parafialny 

                                                             /ks. Mariusz/ 


 

Tweet od Papieża 

 

Proszę, byście towarzyszyli 

mi modlitwą w mojej 

podróży apostolskiej do 

Armenii.             

                        /Franciszek/  
       

                                                                                                                                                



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. Dziś czwarta niedziela miesiąca. Jak zwykle 

Parafialny Zespół Caritas zbiera do puszek 

ofiary na rzecz swoich podopiecznych. 

Wszystkim Ojcom, z okazji ich święta zespół 

składa najlepsze życzenia. 

3. Dziękujemy nowożeńcom Grzegorzowi i 

Weronice za posprzątanie kościoła i ubranie 

ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na 

przyszłą niedzielę prosimy o to mieszkańców 

Dobiesza i Helenowa. 

4. W ubiegłą niedzielę świętowaliśmy III 

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” 

5.  Z okazji przypadającej w środę 29 czerwca 

Uroczystości św. Piotra i Pawła taca zbierana 

podczas Mszy św. o godz. 18.00 przeznaczona 

będzie na tzw. „Świętopietrze”. Są to ofiary 

zbierane w całym kościele na utrzymanie 

Stolicy Apostolskiej. 

6. W czwartek 30 czerwca zapraszamy 

członków Parafialnej Rady Ekonomicznej na 

ostatnie przed wakacjami zebranie. Omówimy 

bieżące plany inwestycyjne oraz zapoznamy się 

z inicjatywą Komitetu dla Zachowania Kaplicy 

w Czachówku.  

7. 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. 

8. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna 

czynna jest w środy i piątki po  Mszach św. 

wieczornych. Możliwość spowiedzi w piątki od godz. 

16.30 do Mszy św. wieczornej oraz po zgłoszeniu. Od 

9 lipca, na czas wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 
13.15. 

9. 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.   

10. W czwartek odbyło się spotkanie 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Podjęto 

decyzję o  nie zmienianiu w parafii godzin 

odprawiania Mszy św. wieczornych w dni 

powszednie w okresie jesienno-zimowym. Tak 

więc wszystkie Msze św. przyjęte na ten okres 

na godz. 17.00 będą odprawiane o godz. 18.00. 

11. W czwartek, 28 lipca br., w ramach 

Światowych Dni Młodzieży, do Częstochowy 

na Jasną Górę przybędzie Jego Świątobliwość 

Ojciec Święty Franciszek, aby podczas 

uroczystej Eucharystii podziękować za 1050-

lecie Chrztu Narodu Polskiego. Istnieje 

możliwość zorganizowania pielgrzymki na to 

spotkanie z Papieżem. Koszt przejazdu 

autokarem ok. 60,- zł. Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt w zakrystii. Niestety, nie 

uzyskaliśmy kart wstępu do sektora „0”. 

12. 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 pokrycie kosztów wykonania 

krzyża ołtarzowego. Do tej pory zebraliśmy na ten cel 

9440,- zł. Koszt jego wykonania wynosi 25000,- zł. 

13. 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. 

14. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

- Michał Szymański, kawaler z Cendrowic w par. 
tutejszej i Małgorzata Anna Strzałkowska, panna z 

par. w Czersku. Zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i 
„Niedziela”.   W „Gościu Niedzielnym” na płycie 

DVD premierowy film „Ufam Tobie”. Na stoliczku 

pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.



Intencje Mszalne 26 VI – 03 VII 2016  
 

Niedziela 26.06. XIII Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) Zm. z rodz. Narkintowiczów 
10.00 + Jana i Heleny Makulskich, Marianny Zwolińskiej, 
Marianny Klimek, Stefana Makulskiego 
10.00 + Władysława Masnego (im.), Antoniego, Apolonii i 
Andrzeja Masnych, Marianny, Tadeusza i Jana Chmielewskich 
Nabożeństwo czerwcowe 
12.00 + Władysława, Heleny i Franciszka Tokajów 
12.00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski w 5 rocz. święceń 
kapłańskich i prymicji w naszej parafii O. Piotra Krawczyka 
12.00 + Wandy i Władysława Pruszewskich  (im.) 
CHRZEST: Liliana Szczygielska 
13.15 + Pawła Jarosza (im.) 
13.15 + Pawła Pęczka (im) 
Poniedziałek 27.06. 
17.00 + Józefa, Antoniny, Władysława, Stanisławy Urbańskich 
17.30 + Władysławy, Władysława (im.) Lankiewiczów 
18.00 + Władysława (im.), Wiktorię, Antoniego, Eugeniusza 
Urbanowiczów, Stanisławy, Franciszka Zwolińskich 
Nabożeństwo czerwcowe 
Wtorek 28.06. 
17.00 + Mirosława Zielińskiego w 15 rocz. śmierci 
17.30 + Marianny Wiśniewskiej 
18.00 + Władysława Ogonka, zm. z rodz. Zięcinów i Ogonków 
Nabożeństwo czerwcowe 
Środa 29.06.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+  Piotra Biczyka (im.) 
+ Marianny, Stanisława, Piotra Anuszewskich 
Nabożeństwo czerwcowe 
Czwartek 30.06. 
18.00 + Danuty Niewiadomskiej w 1 rocz. śmierci 
Nabożeństwo czerwcowe 
Piątek 01.07.  
17.00 + Mariana, Hanny Adaszewskich, Zygmunta, Anny 
Barańskich 
17.30 + Mariana, Antoniny Kędzierskich, Stanisława, Stefanii, 
Zofii, Feliksa Sawickich 
18.00 + Stanisławy w 2 rocz. śmierci, Antoniego Michalskich, 
zm. z rodz. Michalskich 
19.00(Czachówek) Intencja wolna 
Sobota, 02.07.  
7.10 Godzinki 
7.30 Intencja wolna 
16.30 O bł. Boże dla Bartłomieja w dniu 18 rocz. urodzin  
17.00 + Władysława, Cecylii, Stanisławy, Elżbiety 
Lewandowskich 
17.30 + Tadeusza Piekarniaka w 23 rocz. śmierci 
18.00 + Anny w 12 rocz. śm. , Henryki, Jana, Wacława 
Kłodzińskich, Dziadków Kłodzińskich 
Niedziela 03.07. XIV Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Karoliny Gugała 
10.00 + Anny, Stanisława, Mieczysława, Zdzisława Wrotków, 
Mariana Prokurata 
                                                             Intencje spisano 24.06.16                                                                                                                                                             

 
 

Refleksja na  

 XIII Niedzielę Zwykłą 

„Potrzeba większego dobra" 
 

Czy to źle, że człowiek chce mieć 
własny dom, pogrzebać swojego 
zmarłego ojca i pożegnać się z 
bliskimi przed długą 
nieobecnością? Nie, nie ma w tym 
nic złego. Jednak nie wystarczy w 
życiu rezygnować tylko ze złych 
czynów. Niekiedy trzeba 

rezygnować także z tego, co jest dobre. To jest 
oczywiste i w naszym osobistym interesie. Jezus 
zachęca niektórych do swoistego szaleństwa - do 
rezygnacji z tego, co w opinii większości jest bardzo 
słuszne, na rzecz tego, co jest mało popularne, ale 
dużo bardziej potrzebne światu niż  
tzw. "ogólnie przyjęte dobro". 

                                          /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

10.00 Zm. z rodz. Mokrzanowskich i Kaczmarczyków 
12.00 + Marianny, Bolesława Tomasików, Heleny,  
Stanisława Kruszynów 
12.00 + Zofii w 1 rocz. śm. , Wandy w 2 rocz. śm. , Stanisława w 18 rocz. 
śm. Zwolińskich 
CHRZEST: Marcela Anastazja Gołębiowska, Maja Wachnik 
13.15 O bł. Boże dla Natalii  z okazji 18 rocz. urodzin  
              


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Ileż to osób z nas jest powołanych, 

mamy talenty, zdrowie, a tak mało wybranych. 

Czy przeszkadza rodzina,  

wiara lub coś innego? 

«Ktokolwiek …wstecz się ogląda,  

nie nadaje się do królestwa Bożego». 

A tobie co stoi na drodze by iść za tym głosem 

i życie swoje związać na zawsze z Jezusem. 

                                                                        Kazimierz 


Parafialny Zespół Caritas pragnie złożyć życzenia 
wszystkim Tatusiom w naszej parafii. Chcemy wyrazić, 
wdzięczność, miłość i szacunek. Modlimy się aby dobry Bóg 
obdarzył wszystkich Tatusiów zdrowiem, miłością i 
cierpliwością. Aby błogosławił na każdy dzień waszego 
życia. 



                                  Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

konto parafialne:  Bank Pekao O/ Góra Kalwaria     91 1240 6377 1111 0000 4754 8523 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/weekly

