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XI Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Wj 19, 2-6a (Obietnice Boże dla ludu wybranego)
Psalm responsoryjny: Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 3c)
Drugie czytanie: Rz 5, 6-11 (Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy
zbawienia przez Jego życie)
Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8 (Rozesłanie Dwunastu)

Procesja Bożego Ciała: to coś więcej niż przemarsz
Boże Ciało to takie święto, które chyba jako jedyne w roku jest trochę "na opak". Zwykliśmy
przecież chodzić do kościołów i sanktuariów z cudownymi obrazami, do miejsc naznaczonych
szczególną łaską, do relikwii świętych. A w tym dniu wychodzimy z Najświętszym, i to nie wokół
kościoła, a na ulice, między domy. Początek tego święta sięga roku 1263, kiedy to w Bolesnie
jeden ksiądz, wątpiący w rzeczywistą przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, wziął
hostię do ręki, ta zaczęła krwawić. Korporał, przechowywany do dziś w katedrze w pobliskim
Orvieto, jest uznawany za ten, na który wówczas spadły krople krwi. Dotąd widać na nim plamy.
W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. W 1264 r. papież
Urban IV specjalna bullą „Transiturus” ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. To jest nie
tyle pokazywanie białej hostii w ozdobnych monstrancjach, ale przede wszystkim powinno to być
umacnianie wiary przez jej pokazywanie, co dla zmysłów jest doprawdy niepojęte, niech dopełni
wiara w nas, bo inaczej ta procesja niczym nie będzie się różnić od jakiekolwiek innego
przemarszu, czy pochodu. Boże Ciało to też dobra okazja, by postawić sobie pytanie o proporcję
wiary i powątpiewania, ilekroć na naszych oczach dzieje to przeistoczenie. To pytanie stawiać
sobie musi każdy, niezależnie od, po której stronie ołtarza by nie stał./ks. Piotr Brząkalik/
Serdeczne Podziękowanie za sponsoring IV Parafialnego Festynu kierujemy do:
Gminy i Miasta Góra Kalwaria, Ośrodka Kultury Gminy Góra Kalwaria, Gminy Chynów,
Firmom: „Szołtun Kamieniarstwo”, Nadleśnictwa Chojnów, Auchan Piaseczno, Caritas
Archidiecezji Warszawskiej, Szkółce Roślin Ozdobnych w Żabieńcu, Piekarni Zbigniew
Bugno, Firmie Subun, Art Zone Concept z Warszawy, Firmie JUS Polskie Sady, Firmie
Zomar z Karoliny, Firmie Kesur z Pęcławia, pp. Malcom z Dębówki oraz Firmie Cembud z
Cendrowic. Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji Festynu kierujemy do:
Ignacego Krawczyka, Kazimierza Duszy, Kazimierza Durołka, Alicji Rączka, Grażyny i
Wiesława Pieniążków, Urszuli i Zdzisława Tywonków, Anny i Marcina Zielińskich, Katarzyny
i Wiesława Olizarowiczów, Witolda Gugały, Zofii i Mieczysława Tywonków, Elżbiety i
Włodzimierza Grzewińskich, Bogumiły Dusza, Zbigniew Jeziorskiego, Mirosława Masnego,
Kazimierza Gawędy, Ryszarda Rosłona, Alicji i Jana Berlińskich, Magdy i Tomasza
Żaczków, Krzysztofa Orłowskiego, Anny Kabali, Krystyny Borowskiej, Mari Fiejki, Jolanty
Górzyńskiej, Jadwigi Otulak, Elżbiety i Zbigniewa Talarków, Zofii. Perendyk oraz Uczniom
klasy III A z Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach /
/ks. Proboszcz/
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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

Słodkie niebo nad Festynem cz. I
W dniu 11 czerwca w
godzinach od 13.15
do 21.50 miał miejsce
w Sobikowie IV
Parafialny
Festyn
Rodzinny. Niedzielny
festyn
rozpoczęła
Msza
Św.
celebrowana przez
Ks. Wikariusza Mariusza Białęckiego. Pod nieobecność na
początku festynu Ks. Prał. Proboszcza Włodzimierza
Czerwińskiego, z uwagi na Jego udział, z racji
sprawowanego urzędu Dziekana, w parafialnych
odpustowych uroczystościach św. Trójcy w Chynowie, a
następnie udziale w finałowym koncercie laureatów IX
Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej,
który miał miejsce w naszej sobikowskiej świątyni, IV Festyn
Rodzinny otworzył o godz. 14.30 Ks. Wikariusz Mariusz
Białęcki. Hasłem tegorocznego festynu było „Niepokalane
serce Maryi zatryumfuje. W 100-lecie Objawień w Fatimie,
Dziękczynienie za dar kanonizacji św. Franciszka i Hiacynty”.
Konferansjerkę na scenie żywo i merytorycznie prowadzili p.
Elżbieta Talarek - Prezes parafialnego Zespołu Caritas i
Kazimierz Dusza członek Parafialnej Rady Ekonomicznej i
autor licznych publikacji w naszym tygodniku „Wieści
Parafialne”. Pierwszym punktem programu był program
słowno-muzyczny uczniów ze SP w Czaplinku. Inscenizacja
wykonana przez samych uczniów była oparta o teksty
wierszy Jana Brzechwy. Do powodzenia programu
uczniowskiego walnie przyczyniły się wychowawczynie i
nauczycielki: Monika Proszewska z klasy „0”, Iwona
Skomorowska z klasy II, Agnieszka Wrotek z klasy III i
Danuta Matracka z klasy IV. Należy dodać, że uczniowie
doskonale przyswoili sobie wszystkie teksty, a stroje
wspaniale nawiązywały do recytowanych wierszy. Z kolei
dzieci ze SP z Czachówka zaprezentowały swój układ
taneczny przygotowany pod nadzorem p. dyrektor Anny
Giernackiej i Ewy Osińskiej, który był doskonałym
programem wprowadzającym do kolejnego muzycznego
występu p. Tadeusza Sasa z jego niezawodnym
akordeonem. Tadeusz Sas to popularyzator muzyki
rozrywkowej i ludowej na terenie miasta i gminy Góra
Kalwaria. Kompozytor, autor tekstów, juror przeglądów i
festiwali piosenek. „Zasłużony dla kultury Polskiej” i
„Zasłużony dla Góry Kalwarii”. Jest autorem śpiewnika
„Mazowsze – kraino piękna ma”. Na naszym festynie w roli
akompaniatora w trakcie występów dwóch piosenkarek.: p.
Iwony Szymańskiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Baniosze
i młodziutkiej Wiktorii Łubianki, uczennicy I klasy LO w Górze
Kalwarii. W programie p. Iwony Szymańskiej znalazły się
takie utwory jak: „Bolero miłości”, „W moim ogródeczku”,
„Zapomnisz” i „Kasztany, a piosenki nawiązujące do
słonecznej Italii: „O sole mio”, „Wróć do Sorrento” „Miłość w
Portofino” i „Piosenkę o sąsiedzie” śpiewała utalentowana
Wiktoria Łubianka - członkini zespołu ludowego „Kalwarki”,
której śpiew sprawia ogromną radość i towarzyszy jej od
szkoły podstawowej. Kolejnym mocnym punktem programu
były trzy pokazy walk kickboxingu Klubu Sportowego „Tom
Bee Team” kierowanego przez p. Tomasza Bąka,
wielokrotnego Mistrza Polski i medalistę Pucharów Świata.
W pierwszym pokazie zaprezentował się Michał Adamek –

2-krotny
Mistrz
Świata, Mistrz Europy
i aktualny mistrz
Polski Juniorów w
formule K-1. W drugim
pokazie w formule
point
fighting
obejrzeliśmy walkę dwóch sióstr Justyny i Pauliny Rosłon
(prywatnie córki naszego kościelnego). Kickboxing trenują
od 10 lat, a Justyna ma na swym koncie brązowy medal
Mistrzostw Świata Juniorów, a Paulina srebrny medal
Mistrzostw Europy. W kolejnym pokazie zobaczyliśmy braci
Adamków: Michała i jego młodszego brata Marcina w formule
kick-light, w której pozwala się na nieco większą siłę ciosów.
/Kazimierz Dusza/

Dobra Nowina (nie tylko) dla dzieci

XI Niedziela Zwykła
18 czerwca 2017
Kiedyś Jezus powiedział do swojej Mamusi,
jestem już zmęczony, ktoś mi pomóc musi,
tłumy ludzi się garną, chcą być uzdrowieni.
Mają tyle problemów, chcą być pocieszeni,
są znękani i nieraz sam nie dowierzam są porzuceni jak owce niemające pasterza.
Słuchają słów moich o nowej nauce,
ja ich wszystkich o moim Ojcu nauczę,
o nowej religii opartej na miłości,
są tak biedni, że wymagają litości.
I rzekł do uczniów których nie brakowało
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo».
Nauka oparta o miłość bliźniego to spoiwo,
które nas połączy. I powołał dwunastu:
najpierw wybrał Szymona, zwanego Piotrem,
na końcu zaś Judasza Iskariotę, który okazał się łotrem,
wcześniej brata Piotra - Andrzeja, potem Tadeusza,
Szymona Gorliwego oraz celnika Mateusza,
dwóch Jakubów, syna Zebedeusza i syna Alfeusza,
Filipa i Bartłomieja, Tomasza i Jana
I powiedział to jest moja grupa wybrana.
Wszystkim spośród apostołów, których gościł,
powiedział by leczyli rany i wszelkie słabości,
by chorych ze wszystkich chorób uzdrawiali,
wypędzali złe duchy i umarłych wskrzeszali
i wszystkich trędowatych oczyszczajcie,
«Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».
I jeszcze Jezus powiedział - Idźcie i głoście:
Wszystkim i wszędzie, tylko pogan nie proście
Bliskie już jest królestwo niebieskie.
Od kiedy przez Chrzest Św. wiarę otrzymaliście
i dziećmi Bożymi wtedy zostaliście,
wy też jesteście małymi apostołami,
i do głoszenia prawdy jesteście powołani.

/Kazimierz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Bardzo serdecznie dziękujemy
przedstawicielom mieszkańców
Czaplinka, Cendrowic, Czarnego Lasu i
Sobikowa za przygotowanie ołtarzy na
Boże Ciało. Dziękujemy druhom OSP z
Czaplina, Czaplinka i Cendrowic za
zapewnienie bezpieczeństwa procesji i
liczny w niej udział. Dziękujemy również
grupom parafialnym, p. Organiście i
Kościelnemu za pomoc w jej uświetnieniu
i sprawnym przeprowadzeniu.
2. W czwartek zakończenie Oktawy

Bożego Ciała. O godz. 18.00 Msza św.
a po niej procesja i błogosławieństwo
wianków. Zapraszamy służbę
liturgiczną, strażaków, Kółka
Różańcowe, dzieci I - komunijne i
rocznicowe do jak najliczniejszego
udziału w procesji.
3. W piątek 23 czerwca o godz. 18.00
zapraszamy wszystkie dzieci i
młodzież na Mszę św. dziękczynną za
miniony rok szkolny. Prosić będziemy
również o błogosławieństwo Boże na
rozpoczynające się wakacje.
Możliwość spowiedzi od godz. 17.30.
4. 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.
5. Koło Przyjaciół Radia Maryja

organizuje w niedzielę 9 lipca
pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt
60 zł. Zapisy wraz z zaliczką 40,- zł u
ks. Mariusza lub u p. Bogumiły Dusza.
6. 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. Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc.
7. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Mateusz Sotek, kawaler z par. w Górze
Kalwarii i Agata Pęczek, panna z
Krzaków Czaplinkowskich w par.
tutejszej. Zapowiedź druga.
– Wojciech Zamecki, kawaler z
Wincentowa w par. tutejszej i Małgorzata
Walaszczyk, panna z Dębówki w par.
tutejszej. Zapowiedź druga.
– Patryk Łuszczyk, kawaler z Julianowa w
par. tutejszej i Karolina Mroczek, panna z
par. w Pionkach. Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie
wiernych.
8. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii jest do nabycia
„Gość Niedzielny”. Niestety tygodnik
„Niedziela” nie dotarł. Na stoliczku pod
chórem wyłożony jest nasz tygodnik
parafialny.

18 czerwca br. Sakrament
Chrztu św. przyjęła:
Maria Lewandowska

Panu Janowi
Dobeckiemu
z okazji 65 rocz.
urodzin
życzymy wielu
łask i błogosławieństwa Bożego
oraz dużo zdrowia, dziękując
jednocześnie
za
piękne
bezinteresowne
odnawianie
paramentów liturgicznych w naszej
świątyni.
/ks. Proboszcz/

Intencje Mszalne 18 VI - 25 VI 2017
Niedziela, 18.06.
8.30(Czachówek) + Jana Jelenia
8.30(Czachówek) + cr. Rudzkich
10.00 + Marianny i Antoniego Choińskich, zm. cr. Choińskich i
Brzezińskich
10.00 + Wandy, Władysława i Stanisława Pruszewskich
Nabożeństwo czerwcowe
12.00 + Witolda Piekarniaka, Jana i Józefy Rolak, Anny,
Antoniego, Zygmunta i Marii Piekarniaków
12.00 + Dariusza Seremaka w 2 rocz. śm, Józefa i Marianny
Urbanowiczów, Stanisławy i Józefa Seremaków, Aliny Płaska
13.15 + cr. Kłosiewiczów
13.15 + Jana Zaręby
Poniedziałek 19.06.
17.30 O bł. Boże dla Urszuli i Czesława Piotrowskich
18.00 O łaskę nawrócenia dla Marka Kusaka i jego dzieci Dawida
i Gabriela
Nabożeństwo czerwcowe
Wtorek 20.06.
17.30 + Anny Lewandowskiej w 10 rocz. śm.
18.00 + Jana Zygmunta (im.)
Nabożeństwo czerwcowe
Środa 21.06.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
+ Władysławę w 10 rocz. śm. , Henryka Wojdatów, Krystynę,
Zygmunta, Marka Golików, Antoninę, Czesława Prasołków
Nabożeństwo czerwcowe
Czwartek 22.06.
18.00 int. wolna
Piątek 23.06.
17.00 + Tadeusza Przybylskiego w 14 rocz. śm.
17.30 + Jana Grabarczyka (im.)
18.00 + Wandę (im.) , Józefa Marczaków
Nabożeństwo czerwcowe
19.00(Czachówek) Int. wolna
Sobota 24.06.
16.00 Ślub: Joanna Freliszka – Maciej Sobolewski
17.00 + Władysława (im.), Wiktorii, Antoniego, Eugeniusza
Urbanowiczów, Stanisławę, Franciszka Zwolińskich, Zbigniew
Urbanowicza
17.30 + Pawła Peczka (im.)
18.00 O bł. Boże dla Jana Dobeckiego w 65 rocz. urodzin
18.00 + Władysława (im.), Antoniego, Andrzeja, Apolonii
Masnych, Jana, Marianny, Tadeusza Chmielewskich
Nabożeństwo czerwcowe
Niedziela, 25.06.
8.30(Czachówek) + Leona Winiarka z okazji Dnia Ojca
8.30(Czachówek) + Krzysztofa Karalucha
10.00+ Jana(im.), Heleny, Mariana, Stefana Makulskich,
Marianny Klimek, Marianny Zwolińskiej

Refleksja na
XI Niedzielę Zwykłą
„Z Jezusem odkryjesz
siebie ”
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił
im władzy (umiejętności), które sam posiada, aby robili to
samo, co On. Jesteśmy powołani i uzdolnieni do robienia tego
samego, co Jezus. Problem jest jednak w tym, że my rzadko
w to wierzymy. "Nie można zrozumieć człowieka bez
Chrystusa" - powiedział św. Jan Paweł II. Bez Chrystusa
człowiek nie zrozumie kim jest i czym jest obdarowany.
Dlatego warto przyjaźnić się z Nim, warto Mu zaufać. Poprzez
kontakt z Jezusem człowiek staje się "kimś". Nie czuje się
lepszy od innych, ale odkrywa swoją prawdziwą tożsamość,
czyli wielkość.
/Mieczysław Łusiak SJ/
10.00 + Zenona (im.), Heleny Chajęckich, Andrzeja Szymczaka
Nabożeństwo czerwcowe
12.00 + Władysława, Heleny, Franciszka Tokajów
CHRZEST: Alicja Helena Kępa
13.15 + Pawła Jarosza (im.)



Weekly tweet - wpis tygodnia
Jezus, dwunastu uczniów przywołał do siebie,
żniwo jak zawsze wielkie, może chce wziąć i
ciebie,
zostało jedenastu, jeden Jezusa zdradził,
trzos niejednego na złą drogę sprowadził.
Zawsze masz szansę zastąpić apostoła.
Jesteś zdecydowany? Bóg codziennie Cię woła.
/Kazimierz/


Tweet od Papieża
Tak bardzo potrzebujemy modlitwy i pokuty,
aby uprosić łaskę nawrócenia i zakończenia
tak wielu wojen na świecie.
/Franciszek/
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