
   

           Wieści Parafialne 
 

                  Tygodnik parafii pw. św. Stanisława BM w Sobikowie Nr 27 (98) Rok III  03.07.2016 
 

            XIV 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 

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: Iz 66, 10. 12-14c (Radość ery mesjańskiej)  
Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 

Drugie czytanie: Ga 6, 14-18 (Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan) 

Ewangelia: Łk 10, 1-12.17-20 (Pokój królestwa Bożego) 
 

 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Polsce Narodowe Centrum Kultury i Światowe Dni 
Młodzieży organizują 29 lipca o godzinie 19:00 na Błoniach w Krakowie koncert jakiego 
jeszcze nie było. Dlaczego? Już sama nazwa koncertu nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. Pragniemy zaprezentować młodzieży z całego świata dorobek i kunszt polskich 
artystów, którzy tworzą i działają z misją, aby głosić Pana Boga. Zatem tuż po drodze 
krzyżowej z Papieżem Franciszkiem na wielkiej scenie zostanie zaprezentowane wszystko, 
co najlepsze w polskiej muzyce chrześcijańskiej: Deus Meus, New Life’m, Full Power Spirit, 
Tymoteusz, Maleo Reagee Rockers, TU/Mate.O, Play&Pray, Arkadio, ks. Jakub Bartczak, 
Poldek Twardowski. To jednak nie będzie zwykły występ tych gwiazd, ale nieziemski 
koncert pokazujący wszystkie odcienie i style muzyki na chwałę Boga! Wyobraź sobie tylko 
energicznych młodych ludzi z całego świata. A wszyscy różni, wszyscy piękni i nikt nie jest 
samotny! Jesteś wśród nich: czujesz jak serce bije mocniej, skaczesz i szalejesz pod sceną 
w rytm świetnej muzyki. Całe Błonia zdają się poruszać w rytm serca. Jednego Serca, 
Jednego Ducha i Jednego Boga – ŻYWY KOŚCIÓŁ! Niech to będzie prawdziwa przestrzeń 
Chwały Boga – Strefa Chwały POLSKA 1050.                                                                 /KAI/ 
 

 

 

Na czas wakacji zawieszamy 

wydawanie naszego 

tygodnika. Do zobaczenia  

za 2 miesiące. 

                                                        /Redakcja/ 
 

 

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


Wielki sukces  
III Festynu Rodzinnego cz. II 

Z kolejnym występem artystycznym pod kierunkiem 

Tadeusza Sasa, akompaniującego na nieodłącznym 

akordeonie, wystąpiła grupa wokalna VOX SINFONIA z 

Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. To naprawdę dojrzały  

i uzdolniony artystycznie zespół. W ich wykonaniu 

usłyszeliśmy kilkanaście popularnych melodii ludowych nie 

tylko polskich ale i z innych krajów: Włoch, Anglii i Hiszpanii. 

W zespole tym występowały również dwie wspaniałe 

solistki: Iwona Szymańska i Wiktoria Łubianka. Wreszcie 

nadszedł czas na losowanie nagród przyznanych  

w ogłoszonych kilka tygodni wcześniej konkursach 

plastycznych i literackich dot. 1050 rocznicy Chrztu Polski. 

Ku uciesze wszystkich biorących udział w konkursach, 

nagrodzeni zostali wszyscy konkursowicze. Prace 

reprezentowały różne techniki wykonania i różne też było 

podejście do tej konkursowej tematyki, dlatego werdykt jury 

był bardzo utrudniony. Mimo to nagrodzono prace, zdaniem 

jurorów, najlepsze i wykonane samodzielne. Kolejnym długo 

oczekiwanym, zwłaszcza przez wykonawców piosenek  

z repertuaru Michała Wiśniewskiego, był konkurs piosenek  

w wykonaniu uczniów: SP w Czachówku, SP w Dobieszu  

i Gimnazjum z Cendrowic. Przed jurorami skrytymi za sceną 

i muzykami przygotowującymi się do głównego punktu 

programu występu Michała Wiśniewskiego i Andrzeja 

Wawrzyniaka z „Drużyną Wawrzyna”, wystąpiły: ze szkoły  

w Czachówku przygotowane przez Agnieszkę Oneksiak: 

Oliwia Załuska z utworem ”Piosenka jak pocałunek” oraz 

Zuzia Wiszowata z piosenką „Powiedz”. Ze szkoły  

w Dobieszu pod opieką p. Edyty Cytloch wystąpiły w duecie 

Zosia Fiejka i Martyna Molak w piosence „Zawsze z Tobą 

chciałbym być”. Natomiast z cendrowickiego Gimnazjum 

grupa sześciu dziewcząt zaśpiewała „Tango straconych” 

pod kierunkiem Małgorzaty Prelewicz. Największe uznanie 

Michała Wiśniewskiego zdobyło wykonanie piosenki 

„Powiedz” przez Zuzię Wiszowatą i to on wręczył 

główną nagrodę - promocyjną najnowszą płytę ze swoimi 

utworami. Laureatka oraz wszystkie bez wyjątku śpiewające 

dziewczęta z rąk piosenkarza otrzymały okolicznościową 

pocztówkę z piosenkami i autografem artysty. Dodatkową 

nagrodą były oczywiście zdjęcia z gwiazdą wieczoru  

– Michałem Wiśniewskim. Już po godz. 19.00 sceną 

zawładnęli muzycy i wykonawcy programu „Sweterek czyli 

13 postulatów w sprawie rzeczywistości": Gwiazda 

wieczoru: Michał Wiśniewski (z „Ich Troje”)  

z charakterystyczną ”czerwoną czupryną”, lider „Drużyny 

Wawrzyna”, Andrzej Wawrzyniak grający na gitarze 

akustycznej, dwie solistki - Natalia Jarosławska i Kasia 

Rajewska oraz zespół muzyczny synów lidera zespołu  

w składzie: Darek Wawrzyniak  - gitara 

elektryczna,  Krzysiek Wawrzyniak  - instrumenty 

perkusyjne, Piotrek Wawrzyniak - gitara basowa. Trzeba 

podkreślić, że przy niekończącym się aplauzie fanów i 

publiczności gorących rytmach, w czasie prawie 

półtoragodzinnego koncertu z liryczno-poetyckim 

repertuarem, wszyscy zgromadzeni goście festynu świetnie 

się bawili. Wykonywane piosenki poetyckie to suma 

obserwacji i przemyśleń, czasami dość gorzkich na temat 

rzeczywistości. Dzięki trzynastu utworom poznaliśmy 

zupełnie nową twarz Michała Wiśniewskiego. Na 

zakończenie, na bis, wszyscy artyści z Michałem 

Wiśniewskim, Andrzejem Wawrzyniakiem  

i…. ks. wikariuszem Mariuszem Białęckim (!!!) wykonali 

piosenkę „Dobrze, że Ciebie mam…”  Dla ciekawych wrażeń  

i interpretacji naszego wikariusza podaję link do tego 

występu: https://www.youtube.com/watch?v=3Y5iXYQdA3s 
Po opuszczeniu sceny przez artystów i muzyków 

przystąpiono do losowania głównej nagrody jakim było w 

tym roku - kino domowe oraz wiele innych cennych nagród 

takich jak: karaoke, kamery samochodowe, głośniki 

bluetooth i wiele innych. Dla kronikarskiego obowiązku 

należy dodać, że główną nagrodę „Szczęśliwego numerka” 

wylosował uczeń ze SP w Czaplinku z klasy VIa Maciek 

Gieleciński. I tak  najważniejszy, ostatni konkurs w tym dniu 

został rozstrzygnięty. Nie zabrakło jak zwykle czegoś dla 

ciała czyli dań z grilla, napojów, tanich lodów, ciast z 

domowych wypieków oraz prałackiej grochówki 

przygotowanej wg przepisu p. Tomasza Żaczka przez 

Bogusię Dusza, Jolę Gurzyńską, Bożennę Gostkowską i Ulę 

Tywonek. Zupa była tak smaczna, że po kilku godzinach już 

jej zabrakło. Szkoda, że tak profesjonalna firma Action 

Sports ograniczyła się tylko do dmuchanych zjeżdżalni i 

placu zabaw, kul wodnych i mobilnego placu zabaw oraz 

waty cukrowej i popcornu, a zabrakło tak obleganych w ub. 

roku stanowisk z: quadami, strzelnicą paintballową, 

samochodem do dachowania i ASG AEG. Nawet czarny 

potężny jeżdżący Batmobil, który wzbudził sprzeciw 

użytkownika boiska już na początku imprezy z powodu obaw 

o zniszczenie trawiastej nawierzchni boiska, nie zastąpił 

poprzednich atrakcyjnych jazd na quadach. Dużym 

powodzeniem cieszyły się również drobniejsze atrakcje jak 

np.: artystyczne malowanie twarzy przez wolontariuszy 

ŚDM oraz  gry i zabawy z piłką. Podkreślić należy również 

żywą i z humorem, prawie profesjonalnie, prowadzoną 

konferansjerkę przez: Elżbietę Talarek, Bogumiłę Dusza i 

piszącego te słowa, w przerwach robionego fotoreportażu 

dla upamiętnienia tak wielu wydarzeń III Festynu 

Rodzinnego. Fotoreportaż w zakładce Galeria na stronie 

internetowej parafii. Na koniec po zaśpiewanym wspólnie 

Apelu Jasnogórskim i błogosławieństwie ks. Proboszcza 

Włodzimierza Czerwińskiego o godz. 21.45, III Festyn 

Rodzinny został oficjalnie zakończony i przeszedł do 

historii kolejnej bardzo udanej, otwartej imprezy rodzinnej 

w plenerze, organizowanej przez Parafię św. Stanisława BM 

w Sobikowie.                                             /Kazimierz Dusza/ 

http://www.nasze.fm/news,20299
https://www.youtube.com/watch?v=3Y5iXYQdA3s


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 na pokrycie kosztów 

wykonania krzyża ołtarzowego. W lipcu 

kończone są prace nad jego malowaniem. 

Po wyschnięciu farb i werniksowaniu 

zawiśnie on nad ołtarzem. Może to zająć 

jeszcze trzy miesiące. Do tej pory 

zebraliśmy na ten cel 9440,- zł. Koszt jego 

wykonania wynosi 25000,- zł. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Dobiesza i 

Helenowa za posprzątanie kościoła i 

ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą 

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 

to nowożeńców. 

3. Rozpoczęły się gorące dni. Prosimy o 

zadbanie o właściwy strój do kościoła bez 

odkrytych ramion, szortów i krótkich 

spodenek. Właściwy strój to wyraz 

szacunku dla miejsca i osób 

uczestniczących w nabożeństwach. 

4. Zespół „Cendrowianki” zaprasza w 

sobotę 9 lipca o godz. 15.00 do Gimnazjum 

w Cendrowicach na spotkanie muzyczne w 

ramach projektu „Rozśpiewajmy naszą 

wieś”.  

5. Serdecznie dziękujemy p. Wiesławie 

Karaszkiewicz za uszycie i ofiarowanie 

nowych firan do salki katechetycznej na 

plebanii. 

6. W niedzielę 10 lipca wyjazd na XXV 

Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia Maryja 

do Częstochowy z parkingu przed 

kościołem o godz. 5.00. Jest jeszcze kilka 

wolnych miejsc. Zapisy w zakrystii. 

7. W okresie wakacyjnym kancelaria 

parafialna czynna jest w środy i piątki po  

Mszach św. wieczornych. Możliwość 

spowiedzi w piątki od godz. 17.00 do Mszy 

św. wieczornej oraz po zgłoszeniu. W 

okresie wakacyjnym nie będzie Mszy św. o 

godz. 13.15. 

8. W czwartek, 28 lipca br., zapraszamy na 

pielgrzymkę do Częstochowy na spotkanie 

z Papieżem Franciszkiem, który podczas 

uroczystej Eucharystii dziękować będzie za 

1050-lecie Chrztu Narodu Polskiego.. 

Koszt przejazdu autokarem ok. 60,- zł. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w 

zakrystii.  

9. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza 

20 sierpnia na pielgrzymkę do Sanktuarium 

„MB Gwiazdy Ewangelizacji” w Toruniu. 

Zapisy w zakrystii. 

10. 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. 

11. Do Sakramentu Małżeństwa 

przygotowują się: 

- Michał Szymański, kawaler z Cendrowic 

w par. tutejszej i Małgorzata Anna 

Strzałkowska, panna z par. w Czersku. 

Zapowiedź druga. 

- Krzysztof Tomasz Dudek, kawaler z par. 

Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła w 

Warszawie i Karolina Badowska, panna z 

Grobic w par. tutejszej. Zapowiedź 

pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie 

wiernych. 

12. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej. W zakrystii są do nabycia 

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Do 

odbioru jest również podwójny, wakacyjny 

numer miesięcznika „Różaniec”. Jego cena 

wynosi 7.50 zł. Na stoliczku pod chórem 

wyłożony jest nasz tygodnik parafialny, 

ostatni numer przed przerwą wakacyjną. 



Intencje Mszalne 03 VII – 10 VII 2016  
 

Niedziela 03.07. XIV Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Karoliny Gugała 
8.30(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla 
Marianny Baraśkiewicz w 80 rocz. urodzin 
10.00 + Anny, Stanisława, Mieczysława, Zdzisława 
Wrotków, Mariana Prokurata 
Poniedziałek 04.07. 
18.00 + Aleksandry Grzywacz w 30 dni po śmierci 
Wtorek 05.07. 
18.00 + Wacławy Urbanowicz w 30 dni po śmierci 
Środa 06.07.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
Za parafian 
+  Marianny i Władysława Widłak, Zofii i Feliksa 
Szyper 
Piątek 08.07.  
18.00 + Janiny i Piotra Rosłoniec i zm. cr. Rosłońców 
i dziadków Szymańskich 
Sobota, 09.07.  
16.00 + Tadeusz Kozickiego 
16.30 O bł. Boże  i potrzebne łaski dla Anety i 
Marcina w 9 rocz. ślubu 
17.00 ŚLUB: Aleksandra Borko i Michał Rybicki 
18.00 + Jerzego (w 7 rocz. śm.) i Andrzeja 
Michalskich, Piotra i Franciszki Michalskich, Józefa i 
Anny Dolińskich 
Niedziela 10.07. XV Niedziela zwykła 
8.30(Czachówek) + Leona Winiarka 
10.00 + Antoniego i Heleny Petryka, dziadków 
Petryków, Owiśińskich Renaty Należytej 
12.00 + Zenobii i Stanisława Matulka 
 
                                                             Intencje spisano 01.07.16  

    

 

Tweet od Papieża 

 

Dziś w świecie pracy pilne 

jest wychowywanie do tego, 

by iść jasną i wymagającą 

drogą uczciwości.          

                         /Franciszek/  
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

 
 

Refleksja na  

 XIV Niedzielę Zwykłą 

„Naśladować Apostołów” 
 

Chrześcijanin, wzorem Apostołów, jest 

powołany do głoszenia Dobrej 

Nowiny. Każdy może to robić 

w najprostszy z możliwych 

sposobów – świadectwem 

własnego życia. I chociaż może 

nas spotkać w związku z tym 

uznanie i podziw, to jednak 

częściej napotkamy trudności, 

brak zrozumienia i odrzucenie. I tak jak uznanie 

ze strony ludzi nie może być naszym celem, 

podobnie odrzucenie z ich strony nie może być 

dla nas powodem zniechęcenia. Jezus wskazuje 

na ostateczny cel naszych działań: „Cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w niebie”. Możemy 

zostać odrzuceni, wykpieni i opuszczeni przez 

ludzi, ale nigdy przez Chrystusa.  
                                

                                  /Joanna Woroniecka-Gucza / 
 

 
              


Weekly tweet  - wpis tygodnia 

72 Jezus posłał, jak owce między wilki, 

a oni przyjęli wyzwanie bez namysłu 

chwilki 

i każdemu mówił, niczym ojciec synowi, 

żniwo wielkie więc idźcie i mówcie 

«Pokój temu domowi». 

I cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie 

bo wielu jest głodnych wiary i są w 

potrzebie. 

 

                                                                        Kazimierz 


 

 

 

 

                                 Redakcja: ks. Mariusz Białęcki 

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