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XIII Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: 2 Krl 4, 8-12a. 14-16a (Szunemitka przyjmuje proroka)
Psalm responsoryjny: Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)
Drugie czytanie: Rz 6, 3-4. 8-11 (Nowe życie ochrzczonych)
Ewangelia: Mt 10, 37-42 (Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje)

Wybierz się z nami na Wspaniały Pielgrzymkowy Szlak
9 lipca 2017 r.
Autokarowa Pielgrzymka na Jasną Górę organizowana
przez
Koło Przyjaciół Radia Maryja
Trzeba zabrać ze sobą: śpiewnik, coś do siedzenia, nakrycie na głowę od słońca,
parasol i płaszcz przeciw deszczowy na wypadek deszczu, suchy prowiant i wodę do
picia. Wyjazd o godz. 5.30 sprzed Kościoła w Sobikowie.

15 sierpnia
IV Piesza Pielgrzymka z Sobikowa do Matki Bożej w
Pieczyskach. Zapisy wraz z wpisowym 10 zł u ks. Mariusza.

Pielgrzymka do Fatimy

pielgrzymki

i

zapisy

w

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
zakrystii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

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. 17.00 – 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

Intencja Kół Żywego Różańca na miesiąc lipiec:
Za Dzieci i Młodzież przebywających na wakacjach

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Słodkie niebo nad Festynem cz. III
Na stoisku z biżuterią firmy
„Art Zone Concept” Bożeny
Zawadzkiej z Warszawy,
dzieci
mogły
wykonać
własnoręcznie i bezpłatnie
bransoletki z dostępnych
naturalnych
kamieni,
koralików i akcesoriów służących do tego celu. Było
stanowisko malowania artystycznego twarzy, gdzie Julia
Tywonek, Klaudia Tobiasz i Basia Grzewińska wykonywały
profesjonalne i ciekawe tatuaże oraz jak kto zechciał,
kolorowe rysunki na innych częściach ciała. Na dzieci
czekały również przygody konkursowe, a z nimi liczne
nagrody. Dzięki staraniom p. Witka Gugały i biorącym w
pokazie młodych motolotniarzy Sławomira Tywonka z
Wincentowa i Zbigniewa Krawczyka z Buczynowa, prosto z
nieba sypnęło setkami słodkich galaretek i cukierków, które
dzieci i nie tylko, zbierali w trawiastym poszyciu boiska.
Naprawdę, jak mówiono: „słodkie niebo otworzyło się nad
Sobikowem”. Gratulacje za udany pomysł organizatorom i
wykonawcom podniebnych wrażeń. Osobnym wydarzeniem
trzymającym w napięciu, aż do ostatnich minut był konkurs
„Szczęśliwy numerek”. Każdy, wykupujący los, mógł wygrać
cenne nagrody odbierane natychmiast. A nagród było blisko
500. Było ponad 130 różnorakich kosmetyków L’oreal Polska
z firmy Kosmepol, 50 sadzonek krzewów ozdobnych, 500
świeżych jaj, kilkanaście gier planszowych, wiele maskotek,
słodyczy, dziesiątki książek, notesów, malowanek i zeszytów
edukacyjnych. Ponadto były przekazane na konkurs różne
fanty, przygotowane przepiękne wyroby rękodzielnicze a
nawet 8 żywych kotków w pomysłowych pudełkach. Zdarzały
się też losy puste, ale te były nagradzane nagrodami
pocieszenia w postaci lizaków, cukierków, batoników i
kolorowych żelków. Od tego stanowiska nikt nie odszedł
niezadowolony. Za całość obsługi konkursu z nagrodami
odpowiedzialne były: Jadwiga Otulak, Bożennna
Gostkowska i Katarzyna Olizarowicz. A kto chciał poznać
uroki jazdy na motocyklu z koszem, mógł tego zaznać po
zwróceniu
się
do
obsługującego ten pojazd
Tomasza Żaczka. Tak
sprawnie i harmonijnie
wykonane
prace
pomocnicze przy ustawianiu
namiotów, stołów, krzeseł,
ławek i nagród, nie były by
możliwe bez aktywnej pomocy Ryszarda Rosłona, Zbigniewa
Jeziorskiego i Zbigniewa Talarka oraz młodzieży, głównie z
gimnazjum w Cendrowicach. A byli to: bracia Marcin i Michał
Adamkowie, Klaudia Krawczyk, Patryk Gazda, Wojciech
Świder, Andrzej Jabłoński, Bartosz Dąbrowski, Emil Cieślak,
Karol Piwowarski, Krzysztof, Górzyński, Bartłomiej Zaręba,
oraz Aleksandra Strzeżek, którymi kierował i udostępnił
własnego środka transportu Ryszard Rosłon. Wracamy do
sceny i wydarzeń dziejących się na niej. Ok. godz. 17.30 na
scenie dokonujemy nagradzania prac złożonych w konkursie
plastyczno-literackim pt.: „Czego nauczyły mnie święte dzieci
z Fatimy” ogłoszonym w maju br. Na konkurs wpłynęło 36
prac, wykonanych różnymi technikami. Jury konkursowe
miało problem w wyróżnieniu najlepszych prac. Ostatecznie
przyznano i nagrodzono pierwszymi nagrodami uczniów: w

kategorii klas I-III Alę
Skrzypczak z SP w
Czachówku, z klas IV-VI
Julię Chmielewską z SP w
Czachówku, i Natalię
Wrotek z Gimnazjum w
Cendrowicach,. Drugimi nagrodami wyróżniono uczniów: z
klas I-III Anię Janiec z SP w Czachówku, w kategorii klas IVVI Sarę Hulanicką z SP w Czachówku i dla prac w kategorii
klas gimnazjalnych, przyznano dwie drugie nagrody: Paulinie
Puk i Patrycji Jankowskiej. Trzecia miejsca zdobyli: w
kategorii klas I-III Wojtek Chmielewski z SP w Czachówku, w
kategorii klas IV-VI Igor Biadun z SP w Czachówku i z klas
gimnazjalnych Bartłomieja Zarębę. W drugim konkursie,
literackim, wzięło udział 14 prac. I miejsce zajęła Natalia
Kamińska z Gimnazjum w Cendrowicach, II miejsce
Aleksandra Ostrowska z Gimnazjum i III miejsce zajęła
Zuzanna Pęczek z kl. II b. Nagrodzono również dzieci za
uczestnictwo we Mszach Św. Jakuba Siódmaka (za 37 Mszy
św.), Aleksandrę Matysiak (35), Julię Janowską (32),
Sebastiana Jaworskiego(32) i Małgorzatę Góra (32).Po
rozdaniu atrakcyjnych nagród w postaci gier i maskotek na
scenę wchodzi ponownie „Kapela z Chmielnej”. Tym razem
w ich wykonaniu słyszymy melodie współczesne, bardziej
rytmiczne i znane młodszej części uczestników festynu. Był
to blok popularnych wykonawców i utworów polskich, i
zagranicznych. Kapela rozpoczęła swój występ melodią
„Jesteś szalona” i dalej „Barcelona”, „Czerwony jak cegła”,
„Ona tańczy dla mnie”, „Przez Twe Oczy Zielone”, „Wolność
i swoboda”, „Żono moja”, „Oh Juli”, „Rock Around The
Clock”, „Tak blisko”, „Urodziny”, „Walk of life” i wiele innych
melodii granych do późnych godzin wieczornych. Należy
dodać, że nie było by tak udanej, przy doskonałej słonecznej
pogodzie, plenerowej
imprezy w Sobikowie,
gdyby nie hojność i
ofiarność sponsorów.
A w tym roku darami
rzeczowymi
i
finansowymi obdarzyły
nas następujące zaprzyjaźnione firmy, instytucje oraz osoby
prywatne: Urząd Miasta i Gminy i Ośrodek Kultury w Górze
Kalwarii, Urząd Gminy w Chynowie, Szołtun - Kamieniarstwo
z Wągrodna, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i firma
Kosmepol, Nadleśnictwo Chojnów, Centrum Handlowe
Auchan z Piaseczna, Szkółka Roślin Ozdobnych z Żabieńca,
Piekarnia - Bugno Zbigniew z Góry Kalwarii, Subun Sp.j. Zakład rozbioru i przetwórstwa mięsa z Wincentowa, Art
Zone Concept – Pracownia artystyczna - Bożena Zawadzka
z Warszawy, Jus Polskie Owoce – Julita i Sławomir Rudzcy
z Cendrowic, Zomar – Materiały Budowlane Zofia Perendyk
z Cendrowic, Kardrob – Magdalena Fijałkowska - Produkcja
jaj konsumpcyjnych z Karoliny, Zakład Wylęgu Drobiu –
Malec z Dębówki, Kesur – Zakład Produkcyjno-UsługowoHandlowy z Pęcławia, Stowarzyszenie „Nasza Parafia”, OSP
Cendrowice oraz osoby fizyczne: ks. Mariusz Białęcki, Ula i
Zdzisław Tywonkowie, oraz Bogumiła i Kazimierz Duszowie.
Jeszcze raz serdecznie i gorąco dziękują sponsorom i
ofiarodawcom, Ks. Proboszcz i organizatorzy festynu. Na
zakończenie części artystycznej, już z udziałem Ks.
Proboszcza Włodzimierza Czerwińskiego, wikariusza Ks.
Mariusza Białęckiego, konferansjerów Elżbiety Talarek i
Kazimierza Duszy oraz trojga najmłodszych dzieci
zaproszonych na scenę, odbyło się losowanie kuponów

„Szczęśliwego numerka” i wręczanie nagród. Zrozumiałego
napięcia z tym związanego i radości z otrzymywanych
nagród było co niemiara. Wśród licznych nagród, którymi
obdarzono szczęśliwców były: kamery samochodowe,
głośniki, gry planszowe, maskotki i inne atrakcyjne nagrody.
Jednak najwięcej emocji czekało nas przy losowaniu głównej
nagrody wieży HI-FI. W tym roku nagrodę główną miała
zaszczyt odebrać pani Urszula Białęcka mama naszego Ks.
Wikariusza. To wspaniałe ukoronowanie wysiłku rodziców w
czasie 4 letniego pobytu Ich syna w naszej parafii.

Niesamowite, ale u Boga wszystko jest możliwe. Na koniec,
dla najwytrwalszych, gdy już część osób rozeszła się do
domów, Ks. Proboszcz rozlosował jeszcze 6 talonów
ufundowanych przez rodzimą, sobikowską Pizzerię. Po tych
emocjach wspólnie zaśpiewany Apel Jasnogórski zakończył
IV Parafialny Festyn Rodzinny w Sobkowie. Do zobaczenia
na V jubileuszowym Festynie Rodzinnym, już za rok.
/Kazimierz Dusza/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś niedzielę I niedziela miesiąca. Po
Mszy św. o godz. 10.00 Nabożeństwo
Eucharystyczne z procesją a po Mszy św.
o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i
wymiana tajemnic różańcowych. Taca
inwestycyjna przeznaczona będzie
ponownie na pokrycie kosztów remontu
dachu nad zakrystią w kaplicy w
Czachówku, który planujemy rozpocząć w
sierpniu br.
2. Dziękujemy mieszkańcom Czaplina 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. W tym tygodniu wypada I Piątek
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.
5. W okresie wakacyjnym nie
odprawiamy Mszy Św. o godz. 13.15 dla
dzieci. Młodzieży i dzieciom życzymy aby
wakacje były dla nich czasem radosnego
odpoczynku ale też i poznawania śladów
Boga zapisanych w świecie stworzonym.
6. W okresie wakacyjnym kancelaria
parafialna czynna jest w środy i piątki po
Mszach św. wieczornych. Możliwość
spowiedzi w piątki od godz. 16.00 do

Mszy św. wieczornej oraz po zgłoszeniu.
7. W niedzielę 9 lipca wyjazd na XXVI
Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia Maryja
do Częstochowy z parkingu przed
kościołem o godz. 5.30.
8. 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.
9. Rozpoczynamy zapisy na Pieszą
Pielgrzymkę do Pieczysk, która odbędzie
się 15 sierpnia. Zapisy wraz z wpisowym
10 zł przyjmuje ks. Mariusz
11. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
- Radosław Kabulski, kawaler z Czaplinka
w par. tutejszej i Michalina Bielenda
panna z par. w Wrześnicy. 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.
02 lipca br. Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Mikołaj Kowalczyk vel Kowalski,
Marcelina Urbanowicz, Maja Lena
Kalbarczyk-Guzek

Intencje Mszalne 02 VII - 09 VII 2017
Niedziela, 02.07.
8.30(Czachówek) + Karoliny Gugały
8.30(Czachówek) + Danuty Gabrysiak w 5 rocz. śm. , zm. z rodz.
Matysiaków, Gabrysiaków, Marianny Budziszewskiej
10.00 + Mariana, Marianny Wojdatów, Elżbiety Ammel, Antoniny
Kędzierskiej
10.00 + Stanisława Stańczyka w 2 rocz. śm.
12.00 + Tadeusza w 25 rocz. śm. , Ryszarda, Stanisławy
Piekarniaków
12.00 Marianny, Stanisława, Piotra Anuszewskich
Poniedziałek 03.07.
17.30 O łaskę pokoju w rodzinie
18.00 + Stanisławy w 3 rocz. śm. , Antoniego Michalskich
Wtorek 04.07.
18.00 + Marianny, Władysława Widłaków, Zofii, Feliksa Szyprów
Środa 05.07.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Za parafian
O łaskę nawrócenia dla Marka Kusaka i jego dzieci Dawida i
Gabriela
+ zm. z cr. Michalskich
Piątek 07.07.
18.00 + Jerzego, Andrzeja Michalskich, Józefa, Anny Dolińskich,
dziadków Michalskich
19.00(Czachówek) Int. wolna
Sobota 08.07.
16.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Anety i Marcina z okazji 10
rocz. ślubu – int. od rodziców
17.00 Ślub: Agnieszka Durka – Tomasz Gutt
18.00 Waldemara w 1 rocz. śm. , Tadeusza w 11 rocz. śm.
Kozickich
19.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Julii w 18 rocz. ur.
Niedziela, 09.07.
8.30(Czachówek) + Jana Stelmasiaka, Stefanię Pawłowską
10.00 + Antoniego, Heleny Petryków, dziadków Owsińskich i
Petryków
12.00 + Władysławę, Stanisława Szlasów
CHRZEST: Maksymilian Wąchal, Amelia Maria Ziętarska, Ksawery
Robert Winiarek
intencje spisano 30.06.17
Na czas wakacji zawieszamy
wydawanie naszego tygodnika.
Do zobaczenia pod koniec
sierpnia.
/Redakcja/

Tweet od Papieża
Boże, zwróć swój miłosierny wzrok na każdego z
nas.
/Franciszek/

Refleksja na
XIII Niedzielę Zwykłą
„Kto kocha syna bardziej
niż Mnie”
Fragment dzisiejszej mowy Jezusa
zawiera kilka paradoksów. Najpierw Jezus „przeciwstawia”
miłość Boga i miłość rodziny. Nie jest godnym być Jego
uczniem, kto bardziej kocha „ojca lub matkę, syna lub córkę”.
Jezus odwołuje się do pierwszego przykazania, które na
początku stawia miłość Boga: „Będziesz miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze
wszystkich swych sił” (Pwt 6, 5). Bóg nie może być na końcu
kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On
jest Panem naszego życia. Dlatego nie powinniśmy Go kochać
jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg
pragnie, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – całym
sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym
życiem. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Nie zatrzymuje
niczego dla siebie /Stanisław Biel SJ/


W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty
parafialnej odeszli do wieczności:
23 czerwca 2017 r. śp. Helena Sobieszczuk
l. 67, z Góry Kalwarii
29 czerwca 2017 r. śp. Irena Pilacka
l. 83 ze Staniszewic
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie…
PROGRAM:
29 lipca 2017 (sobota)
Katecheza:
13.00 - rozpoczęcie, animacje;
14.00-16.00 - katecheza dla młodzieży
abp. Marka Jędraszewskiego (Kościół
oo. Pijarów Matki Bożej Ostrobramskiej
/ ul. Meissnera 20, Kraków)
Koncert rocznicowy na TAURON
Arena Kraków:
16.00 - otwarcie bram, prewydarzenia
18.00 - rozpoczęcie koncertu
Podczas koncertu zostanie wręczona nagroda Metropolity
Krakowskiego „Młodość – projekt życia”
30 lipca 2017 (niedziela)
Msza święta
12.30 - Msza Święta pod przewodnictwem abp. Marka
Jędraszewskiego (Sanktuarium Jana Pawła II)
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