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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 

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 

Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 (Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym) 
Psalm responsoryjny: Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

Drugie czytanie: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 (Duch Święty źródłem jedności chrześcijan) 

Ewangelia: J 20, 19-23 (Weźmijcie Ducha Świętego)  
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Trzeci dzień Pielgrzymka szlakiem 4 religii na 
patriotyczne Podlasie (cz. V) 

Oglądamy tutaj między innymi: 
liczne, malownicze mostki nad małą 
rzeczką i stawem, ciekawe rzeźby z 

drewna i 
kamienia, 
drewniane 

chatki, 
zegary 

słoneczne, 

Strigiforium (dom sów) z żywymi 
puszczykami i sowami przeróżnych 
gatunków oraz Ptasią Chatę. W Galerii 
na Skraju Puszcz, podziwiamy liczne 
okazy eksponatów zwierząt: żubrów, 
łosia, dzika, zajęcy, rysia, sarny, lisów, 
łasic, bobrów, wilków, ptactwa 
wodnego i orła bielika. Atrakcją jest w 
przekroju żywe mrowisko z którego 
można poznać jego wnętrze. Na 
uwagę zasługuje Tropinka – ścieżka 
śladami leśnych mieszkańców, 
przepiękna aleja drzew, którą leśnicy 
nazwali „Alejką Feng Shui”. Bardzo 
ciekawą atrakcją Silvarium jest Park 
Megalitów czyli wędrujące skały. Jest 
to zbiór potężnych głazów 
narzutowych ułożonych w formie 
celtyckiego kręgu. Jedziemy dalej do 
Arboretum w Kopnej Górze im. 
Powstańców 1863r. Tuż przy wejściu 
do Arboretum znajduje się tablica 
pamiątkowa z wizerunkiem 
powstańczej pieczęci. Arboretum 
zawdzięczamy pomysłodawcy i 
organizatorowi, jego pierwszemu 
kierownikowi leśnikowi p. Wojtkowi 
Wygralakowi jak głosi pamiątkowa 
tablica. To oryginalny ogród 
dendrologiczny powstały w 1988 r. 
Rozciąga się on na powierzchni ok.26 
ha. Arboretum powstało jako obiekt 
stanowiący pomoc dydaktyczną dla 
leśników i przyrodników, ale jego 
utworzenie miało na celu 
także upamiętnienie wydarzeń 
powstania styczniowego, toczących 
się tu walk i bohaterstwa powstańców. 
Stare dęby rosnące na terenie 
arboretum, będące równocześnie 
pomnikami przyrody są świadkami 
powstańczych wydarzeń. Arboretum 
to kompleks leśny z 
niezwykłym  zbiorowiskiem 
różnorodnych gatunków drzew i krzewów. Są tu liczne alpinaria 
i rosaria. Całość obszaru pokrywa ok. 500 gatunków roślin. Są 
tu m.in. cisy, sosny, jodły, świerki, klony, żywotniki, cyprysiki i 
jałowce, a także rośliny jagodowe, pnącza i zioła. W pobliżu 
oczka wodnego, które porastają grzybienie o różnorodnej 
barwie, posadzono „dąb papieski” wyhodowany z żołędzia 
najstarszego dębu w Polsce, poświęconego przez Jana Pawła 

II. W 2013r. tuż obok arboretum, utworzono także Miejsce 
Pamięci Narodowej. Spoczywają tam szczątki 46 bohaterów 
powstania listopadowego z oddziału płk. Józefa  Zaliwskiego, 

poległych 7 lipca 1931 r. nad rzeką 

Sokołdą w walce o niepodległość 
Rzeczpospolitej, jak głosi treść 
pamiątkowej tablicy na powstańczym 
pomniku. Wychodząc z arboretum czeka 
nas wspomniana tydzień temu 
niespodzianka. W uroczystym orszaku 
ślubnym spotykamy młodą parę w 
odświętnych szatach. Pan Młody w 
czarnym garniturze, w białej koszuli z 
nieodłączną wiązanką w brustaszy (z 
uwagi na brak butonierki) oraz z białą 
jedwabną poszetką prowadzi swoją 
wybrankę ubraną w suknię ślubną z 
welonem i wiązanką z czerwonej róży i 
zielonego listowia. W korowodzie gości 
idą świadkowie ceremonii w 
odpowiednich orientalnych strojach i 
twarzowych perukach. Nie opodal widać 
było drugą parę młodych. Widać 
przyjeżdżają tu do arboretum młodzi na 
sesje zdjęciowe w uroczym, kwiecistym i 
pełnym żywej zieleni plenerze. Przy 
bliższym kontakcie wzrokowym okazuje 
się, że pierwszą parą młodych są nasi 
pielgrzymi: Zbyszek i Bożenna w 
towarzystwie gości weselnych Zosi, 
Tereski, Kasi i Mirka. Inscenizacja 
wspaniała i bardzo pomysłowa właśnie w 
tym miejscu. Zresztą jakie wrażenie na 
pozostałych pielgrzymach zrobiła ta 
scenka świadczyły długie i głośne 
oklaski. Nie zabrakło też okazjonalnych 
okrzyków: gorzko, gorzko. Pan młody jak 
zawsze, stanął na wysokości zadania, by 
w chwilę później przenieś pannę młodą 
przez próg …. autokaru do środka. 
Nasza młoda para zmyliła niejednych, 
którzy wchodzili do arboretum. 
Bohoniki. W takim wesołym nastroju 
dojeżdżamy do drugiego meczetu 
tatarskiego. Oczywiście młoda para 
zostaje przywitana z honorami przez p. 
Gienię z ogromną filiżanką kawy w dłoni, 
której nie odstawiała nawet w trakcie 

rozmów i opowiadania w meczecie. Pani Eugenia to 
profesjonalna przewodniczka i zarazem opiekunka meczetu. 
Świątynia ta to jeden z pięciu – obok meczetu w 
Kruszynianach, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku  – czynnych 
meczetów w Polsce. Jest  drewnianą muzułmańską budowlą 
sakralną z drugiej połowy XIX wieku. Meczet zbudowany na 
planie prostokąta o czterospadowym dachu.          
                                                                    /Kazimierz Du

 

Dobra Nowina (nie tylko) dla 

dzieci 

Niedziela Zesłania Ducha 

Świetego 

04 czerwca 2017 

 

O Święcie Namiotów lub Szałasów dzisiaj była 
mowa czy wiecie jaka jest tego święta 
wymowa. Zwyczaj stawiania szałasów 
przechodzi z ojca na syna to  też radość 
Izraela z otrzymania Tory na górze Synaj. 
To święto, które Sukkot lub Kuczki też się 
nazywało, bardzo ważne dla Żydów, aż 
siedem dni trwało, było dziękczynieniem za 
zbiory i plony, w tym dniu przez Izraelitów był 
Bóg uwielbiony. A ósmego, najbardziej 
uroczystego w Radość Tory za Torą w procesji 
szedł Żyd zdrowy i chory. 
 
Dla tych, co to jest Tora jeszcze nie wiedzą 
i rodzice w domach też im nie powiedzą,  
wyjaśnię: Tora to nawinięty z białej jagnięcej 
skóry zwój, na dwa wałki rzeźbione u dołu i u 
góry. Na tym pergaminie spisano pięć Ksiąg 
Mojżesza: Księgę, Księgę Wyjścia, gdzie Bóg 
lud pociesza, Księgę Kapłańską, Liczb i 
Prawa. Pięcioksiąg to dla Żydów 
najważniejsza sprawa. W Święto Namiotów i 
radości palono też świeczki,  
by upamiętnić spanie w namiotach podczas 
ucieczki, Izraelitów z Egiptu do Kanaanu - 
Ziemi Obiecanej. Trudnej, długiej, mozolnej, 
czasami nie chcianej. 
 
A, że Jezus często chodził w góry, mimo braku 
czasu 
wszedł i na górę Tabor w dniu Święta 
Szałasów,  
na szczyt płaskiego wierzchołka, gdzie dróżka 
się pnie i zawołał: «Jeśli ktoś jest 
spragniony, a wierzy we Mnie  
– niech przyjdzie do Mnie i pije!   
 
A myślał o wodzie żywej, z samego Ducha 
wnętrza, którego jeszcze Bóg nie zesłał, o nim 
mówił Zwycięzca śmierci. Duch bowiem 
jeszcze nie był ludziom dany, 
ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.  
                                                       /Kazimierz/ 
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                           Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Niedziela Zesłania Ducha św. Kończy się 
okres Komunii Wielkanocnej. Zgodnie z 
Przykazaniami Kościelnymi każdy katolik 
zobowiązany jest w tym czasie do przyjęcia Komunii 
św. Dziś I niedziela miesiąca. O godz. 10.00 odbędzie 
się w naszej parafii Rocznica I Komunii św. Dzieci 
rocznicowe polecamy Bożej Opatrzności. Po Mszy 
św. o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana 
tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa na 
miesiąc czerwiec: Aby młodzi księża obejmujący 
posługę w nowych parafiach spotkali się z 
życzliwością. Po Mszy św. o godz. 13.15 
Nabożeństwo Czerwcowe. Taca inwestycyjna 
przeznaczona jest na pokrycie kosztów remontu 
dachu nad zakrystią w kaplicy w Czachówku.  Ofiary 
zbierane po Mszach św. do puszek przeznaczone 
będą na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie.                                                                                                      
2. Obchodzimy po raz dziesiąty Święto 
Dziękczynienia. W tym roku obchodzimy go pod 
hasłem Dziękujemy za chleb. W tym dniu w sposób 
szczególny wyrażamy nasze dziękczynienie Bogu za 
życie i posługę św. Brata Alberta Chmielowskiego, 
który dla najbiedniejszych stał się prawdziwym 
chlebem, a także za wszystkie dzieła charytatywne 
oraz ludzi włączających się w posługę 
potrzebującym. O godzinie 12.00 na placu przed 
Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie zostanie 
odprawiona uroczysta Msza święta.                                                                                      

3. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Górze Kalwarii 
zaprasza dziś na Piknik Strażacki. Po Mszy św. godz. 
12.00  na boisku odbędą się gry i zabawy zarówno 
dla dorosłych jak i dzieci.  Szczegóły podane są na 
plakatach wywieszonych przed kościołem.                                                                                                                    

4. Dziękujemy rodzicom dzieci rocznicowych za 
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na 
dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o 
to mieszkańców Aleksandrowa i Buczynowa. 
Dziękujemy pp. Urszuli i Zdzisławowi Tywonkom za 
ofiarowanie brzóz na dzisiejszą uroczystość 
Zielonych Świąt.                                                                                                                            
5.   W środę 7 czerwca o godz. 18.45 zapraszamy 
przedstawicieli grup przygotowujących ołtarze na 
Boże Ciało na spotkanie organizacyjne.                                                                     

6.   W przyszłą niedzielę 11 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.                                                                                                                  

7. 11 czerwca odbędzie się IV 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 loterii. Dzieci prosimy 
o składanie „kontrolek” uczestnictwa we Mszach św. 
niedzielnych do pań katechetek. Dzieci, które zebrały ich 
najwięcej będą nagrodzone na festynie.. Kolejne spotkanie 
organizacyjne przed Festynem odbędzie się na plebanii w 
piątek 9 czerwca o godz. 18.45.                                                                                                           

8.  Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy na tradycyjne 
nabożeństwa czerwcowe, które w tym roku odprawiane 
będą w Sobikowie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. 
W kaplicy w Czachówku nabożeństwo o godz. 19.00. W 
piątek poprzedza je Msza św.                                                                                             

9. Parafia nasza tradycyjnie organizuje kolonie dla Dzieci i 
Młodzieży. Odbędą się one w dn. 23.07. - 02.08. br. w 
Rowach nad morzem. Koszt kolonii wynosi 950 zł. Zapisy z 
zaliczką w kwocie 300 zł u ks. Mariusza.                                                                                           

10. Koło Przyjaciół Radia Maryja w oktawie Bożego Ciała 
organizuje wyjazd wypoczynkowy do Rowów nad morzem. 
Szczegóły u p. Bogumiły Dusza lub w zakrystii.                                                                                                                                                                                              

11. W dniach 28 września – 02 października 2017 
planujemy 5 – dniową samolotową pielgrzymkę do Fatimy z 
racji 100 - lecia Objawień. Koszt pielgrzymki 2595,- zł/os. + 
60 Euro. Program pielgrzymki i zapisy w zakrystii.                                                                                                                                   

12. Pielgrzymka dzieci I Komunijnych w tym roku się nie 
odbędzie. Na wyjazd zgłosiło się tylko troje dzieci z 
opiekunami.                                                                                                              

13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:                                                                                                                                                                  
– Marcin Chojka, kawaler z par. Św. Izydora w Ostrówku i 
Lidia Eliza Kamińska, panna z  par. tutejszej. Zapowiedź 
druga.                                             – Damian Jeziorek, 
kawaler z Grobic w par. tutejszej i Natalia Pilacka, panna z 
Grobic w par. tutejszej. Zapowiedź pierwsza. 
– Tomasz Gutt, kawaler z Julianowa w par. tutejszej i 
Agnieszka Durka, panna z Czarnego Lasu w par. tutejszej. 
Zapowiedź pierwsza.                                            Narzeczonych 
polecamy modlitwie wiernych.    

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są 
do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na stoliczku pod 
chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny oraz 
Dziękuję poświęcone budowie Świątyni Opatrzności Bożej. 
W zakrystii do odebrania jest miesięcznik „Różaniec”. 
 

 

04 czerwca br. Sakrament 
Chrztu św.  przyjeli: 

 

Aleksander Szymaniak, Antonina 
Sikora, Krzysztof Grzesiński, 

Maciej Gawryluk, Kacper Wojnarowski  
 

Druhom i Druhnom OSP z 

Cendrowic z okazji  

55 - lecia powstania jednostki 

życzymy opieki św. Floriana i 

obfitego Błogosławieństwa 

Bożego.                                     /Ks. Proboszcz/ 



Intencje Mszalne 04 VI – 11 VI 2017 
 

Niedziela, 04.06. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, X 

Święto Dziękczynienia  

8.30(Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Barbary w  80 

rocz. ur.  

8.30(Czachówek) + Jana Orynka  

10.00 Rocznica I Komunii Świętej  

12.00 W int. KŻR w Nowych Grobicach w 18 rocz. istnienia  

12.00 + Ireny, Mariana, Tadeusza Rolskich, Anieli i Franciszka 

Galbarczyków  

13.15 + Urszuli Piekarniak w 9 rocz. śm. , Andrzeja Badowskiego 

w 7 rocz. śm. , Zofii Kazimierzak, Jerzego Badowskiego  

13.15 + Róży, Zygmunta Gwardysów 

Nabożeństwo czerwcowe  

Poniedziałek 5.06.  

17.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Marii  

18.00 + Zofii i Władysława Tomasików, Leszka Szostaka 

Nabożeństwo czerwcowe  

Wtorek 06.06.  

17.30 O łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka  

18.00 + Aleksandry Grzywacz w 1 rocz. śm. (ur.)                     

Nabożeństwo czerwcowe  

Środa 07.06.  

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

Za parafian 

O Łaskę nawrócenia dla Piotra Kusaka                          

Nabożeństwo czerwcowe  

Piątek 09.06.  

17.30 + Barbary Jarosz w 2 rocz. śm.  

18.00+ Zygmunta Golika w 41 rocz. śm. Marianny Gałeckiej w 18 

rocz. śm.                                                                 

Nabożeństwo czerwcowe  

19.00(Czachówek)   

Sobota 10.06.  

16.30 + Teresy Chlaściak w 2 rocz. śm.. Genowefy Kędzierskiej  

17.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wandy i Tadeusza 

Ofiarowskich w 60 rocz. ślubu  

17.30 + Zbigniewa i Heleny Ludwinów  

18.00 + Wiesława Kierznowskiego, Genowefy i Władysława 

Karaluchów, Marii i Stanisława Luberadzkich 

Nabożeństwo czerwcowe  

Niedziela, 11.06.  Uroczystość Trójcy św. -  IV Festyn 

Rodzinny 

8.30(Czachówek) + Antoniny i Józefa Szymańskich, Wiesławy 

Ciechanowskiej w 7 rocz. śm., Eugeniusza Bednarka w 8 rocz. śm.  

8.30(Czachówek) + Feliksa Wrotka  (im.)  

10.00 + Antoniego Pieniążka (im.), Krystyny Pieniążek  

10.00 Marcina i Rozalii Kowalskich, Marianny Klimek, Stanisława 

Dymitrowskiego i Heleny Makulskiej  

Nabożeństwo czerwcowe  

12.00 + Bronisławy w 12 rocz. śm., Łukasza, Józefa Tywonków, 

zm. z rodz. Tywonków i Dąbrowskich 

CHRZEST: Wiktoria Sobiepanek, Ida Faustyna Kolacińska, 

Antoni Kamiński  

 

 

 

Refleksja na  

Zesłanie Ducha Świętego 

„Weźmy Ducha 

Świętego!” 
 

Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko 
przyszedł do nas, stając się Emmanuelem czyli "Bogiem z 
nami", ale nadto chce być w nas. Dlatego "tchnął" na nas 
Ducha Świętego. Bóg chce uczestniczyć w całej pełni w 
naszym życiu, dlatego daje nam swego Ducha. To 
prowadzi z kolei do naszego pełnego uczestnictwa w życiu 
Boga. To wszystko może się stać pod warunkiem, że 
weźmiemy Ducha Świętego. A z tym mamy często 
problem. Zamiast Ducha Świętego bierzemy innego 
ducha - ducha tego świata. Zapamiętajmy sobie jednak, 
że owoce Ducha Świętego są wspaniałe: radość, pokój, 
miłość itd. Owoce ducha tego świata są zupełnie inne. 
Jeśli nawet daje nam radość, to jest ona ulotna i krucha.  
Jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwi, weźmy Ducha 
Świętego! Kto bierze Ducha Świętego, bierze specyficzny 
rodzaj życia, bo Duch Święty to Życie - Życie pełne w 
obfitości.                                        /Mieczysław Łusiak SJ/ 
 

 

13.15 + Ryszarda Konwickiego w 2 rocz. śm., zm. cr. 

Konwickich, Antoniego i Stanisławy Zając  

intencje spisano 02.06.17 

 

 
Weekly tweet  - wpis tygodnia 

Dzisiaj mamy manifest Jezusa o wodzie żywej,  

dającej życie wieczne ludziom – prawdziwe: 

«Jeśli ktoś jest spragniony, ….  

niech przyjdzie do Mnie i pije! 

Bo gdy On odejdzie, Duch Święty we mnie odżyje. 

Tylko te Jego strumienie łaski same nie przypłyną, 

gdy nie otworzysz ust, serca i myśli, to cię ominą. 

 

                                                                        /Kazimierz/ 



 

 
Tweet od Papieża 

 
   W mrokach trwających obecnie konfliktów 

bądźmy zapalonymi pochodniami, które 
przypominają, że światło zwycięża ciemność.                                                                

                                                      /Franciszek/  
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