
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;  

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 
Godzina Święta  

- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek godz. 18.00  

 
Msza św. i Nowenna  

do MB Nieustającej Pomocy  
- środa godz. 18.00  

 
Msza zbiorowa 
z wypominkami  

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do piątku   

w godz.: 16.00-17.30  
tel./fax. (022) 613-07-20 

 
Biskup diecezji: 

J. E. Ks. Abp Henryk Hoser 
 

Proboszcz: 
Ks. Marek Doszko 

Wikariusz: 
Ks. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

NIEDZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Niewiarow-

ski  

830 + Stanisław, Janina, 

Marianna i Michał Woch-

niak, Józef i Józefa Pełka 

1000 – Aby osoby, które 

cierpią z powodu samotności, 

zaznały bliskości Boga i 

wsparcia ze strony braci, a 

młodzi seminarzyści, zakon-

nicy i zakonnice mieli mą-

drych i dobrze przygotowa-

nych formatorów 

1130 + cr. Kocięckich i 

Kwiatkowskich 

1300 + Wacław Zając w 28 

r.śm.  

1800 + Tadeusz Więsyk, 

Feliksa(k) i Piotr Woźnica 

1800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.28/ 

Budujemy organy piszczałkowe  

w naszym kościele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedna z propozycji usytuowania organów 

 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@gmail.com 
Tel. 502 465 572 oraz 608 309 743 

konto bankowe: PKO BP  
80 1020 1127 0000 1102 0239 7131 

z dopiskiem:  
na cele kultu religijnego - organy  

i Helena Sulikowscy, wnuk 

Paweł i Helena Jankowscy, 

ich dzieci: Piotr i Helena 

Milewscy; + Wiesław 

Brzywczy w 30 dniu po śm.; 

+ Andrzej Zambrowski w 1 

r.śm.; + Wiesław Brzywczy 

w 30. dni po śm.; + Andrzej 

Zembrzuski w 1. r.śm. 

25 października, sobota 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.27/ 

800 + Mieczysław, Mieczysła-

wa(k) i Mirosław Krasnodęb-

scy, Jan i Genowefa Karcze-

wscy i zm. z rodzin 

1800 – w r. ślubu Władysława 

i Anny oraz za cr.: Justyny i 

Weroniki  

1800 + Jadwiga w 18 r.śm. i 

Antoni Szeląg 

26 PAŹDZIERNIKA, 30 

Lechów i Wicików  

1800 + Bogusław Jarzębowski 

w 10 r.śm. 

1800 + Ryszard oraz zm. z 

rodz.: Rejów, Krawczyków, 

Łopatków, Chmielów i Gaw-

dzików 

21 października, wtorek, 

Bł. Jakuba Strzemię, bisku-

pa, wspomnienie 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.23/ 

800 + Helena i Jan Żelazo, 

Zofia Kasprzak, zm. z rodz.: 

Żelazo i Kasprzak 

1800 + Helena, Zbigniew i 

Kazimierz Gajewscy 

1800 + Irena Łabęcka, Kazi-

mierz Wójcik i zm. z rodzi-

ny, Eugenia i Tadeusz Stan-

kiewicz, Adam Janas 

22 października, środa, Św. 

Jana Pawła II, papieża, 

wspomnienie  

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.24/ 

700 – dz.-bł. z okazji 30 

urodzin Magdy z prośbą o 

dalszą opiekę, potrzebne 

łaski i bł. Boże 

800 + Małgorzata  

1800  zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego intronizację w 

naszych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą Różań-

cową, aby Polska była wierna 

Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; - o zdrowie i 

INTENCJE MSZALNE 

29 Niedziela 

Zwykła,  

19.10.2014 

19 PAŹDZIERNIKA, 29 

NIEDZIELA ZWYKŁA  

700 + Jadwiga Materka, Ge-

nowefa Taczalska, Stanisła-

wa(k) Dziewulska, Bolesław 

Żurawski 

830 + Czesław i Janina Mi-

trus, zm. z cr.: Mitrusów i 

Małysków 

1000 + Jadwiga Borowska z 

okazji imienin 

1130 + Bogdan Narbutt w 15 

r.śm. 

1300 zbiorowa: - dz.-bł. o 

łaskę zdrowia dla Marii 

Wasiak; - o pomyślny wyrok 

sądu w ważnej sprawie; - o 

szczęśliwą operację dla 

Leszka; - dz.-bł. w 1 r. ślubu 

pp Eweliny i Jakuba Niemir-

ko; + Jadwiga i Edward 

Woźniak, Grażyna Niewia-

domska; + Renard i Kazi-

mierz Lichniak w 1 r.śm.; + 

Stanisław i Jadwiga Frejlak i 

zm. z ich rodzin; + Tadeusz 

Sieczkowski w 39 r.śm.; + cr. 

Siwek, Zarzyckich, Robert 

Ostanek; + Pola (k) w 10 

r.śm. 

1800 – w int. braci z Róży 

męskiej za wstawiennictwem 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

1800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.21/ 

20 października, poniedzia-

łek, Św. Jana Kantego,  

wspomnienie 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.22/ 

700 + ks. Krzysztof Wojno w 

2 r.śm. 

800 + Mariusz Wicik, cr.: 

bł. Boże dla Elżbiety i Jadwi-

gi i cr.; + Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i Ry-

szard; + Alfons i Weronika 

Wawrzyniak, Janina i Franci-

szek Nowaccy, Elżbieta, 

Marianna, Mateusz i Stani-

sław Arlak; + Jan, Zofia, Jan, 

Stanisława(k), Stanisław i 

Krystyna Brama Brama, 

Kazimierz, Stanisława(k) i 

Stanisław Gańko, Eugenia i 

Stanisław Milewscy;  

23 października, czwartek 

700 – w int. Ks. Proboszcza z 

okazji urodzin 

800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.25/ 

1800 + Stefania i Stefan Su-

scy, Halina i Tadeusz Saks 

1800 + ks. Ireneusz Korporo-

wicz  

24 października, piątek 

700 + ks. Wiesław Kalisiak w 

8 r.śm. 

700 + Joanna Ritt, Tadeusz 

800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.26/ 

1800 zbiorowa za zmarłych: 

+ Stefania i Władysław 

Osiak, Włodzimierz Koła-

kowski; + Władysław i Ele-

onora Korbasińscy, Maria, 

Włodzimierz, Kazimierz, 

Lucjan Popławski, Bronisław 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  29 Niedzielę Zwykłą,  

19.10.2014 r. 

 

  W tym roku przypada już trzydziesta rocz-

nica męczeńskiej śmierci bł. Księdza Je-
rzego Popiełuszki. Jest to data na trwałe 

wpisana w historię Kościoła polskiego 

i dzieje Narodu. Jak co roku w dniu liturgicz-

nego wspomnienia bł. Księdza Jerzego, 19 

października modlimy się Litanią do Bł. Ks. 

Jerzego po każdej Mszy św., a potem jest 

możliwość oddania czci relikwiom Bł. Ks. 

Jerzego. 

  W związku z tą rocznicą Biuro Radia Mary-

ja serdecznie zaprasza do kiosku, gdzie moż-

na nabyć płytę DVD z filmem o życiu i 

śmierci bł. Ks. Jerzego. Ten poruszający ob-

raz obejrzało w kinach 1 300 000 widzów. 

 Z niedzielą dzisiejszą rozpoczyna się w Ko-

ściele Tydzień Misyjny. Nasza diecezja 

opiekuje się jedną z parafii misyjnych w 

Sierra Leone. Posługę duszpasterską prowa-

dzą tam księża z Polski, z naszej diecezji. 

Dziś ofiarami złożonymi na tacę wspieramy 

cały misyjny Kościół, a szczególnie tę afry-

kańską misję.  

  Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Or-

ganów Składamy serdeczne Bóg zapłać za 

ofiary na rzecz budowy organów w naszym 

kościele. Najbliższa zbiórka do puszek odbę-

dzie się w niedzielę 16 listopada 2014, ale w 

każdej chwili można wspomagać dzieło bu-

dowy poprzez konto bankowe i ofiary do 

skarbonki w kąciku organowym pod chórem. 

  W dzisiejszą niedzielę - 19.10 - o godz. 17-

.00, w salce parafialnej spotkanie wszyst-

kich kandydatów przygotowujących się w 

naszej parafii do sakramentu Bierzmowa-

Iz 45,1.4-6 

Pośród narodów 

głoście chwałę 

Pana 

1 Tes 1,1-5b 

Mt 22,15-21 

 Wtedy faryze-

usze odeszli i naradza-

li się, jak by podchwy-

cić Go w mowie. Po-

słali więc do Niego 

swych uczniów razem 

ze zwolennikami He-

roda, aby Mu powie-

dzieli: Nauczycielu, 

wiemy, że jesteś praw-

domówny i drogi Bo-

żej w prawdzie na-

uczasz. Na nikim Ci 

też nie zależy, bo nie 

oglądasz się na osobę 

ludzką. Powiedz nam 

więc, jak Ci się zdaje? 

Czy wolno płacić 

podatek Cezarowi, czy 

nie? Jezus przejrzał 

ich przewrotność i 

rzekł: Czemu Mnie 

wystawiacie na próbę, 

obłudnicy? Pokażcie 

Mi monetę podatko-

wą! Przynieśli Mu 

denara. On ich zapy-

tał: Czyj jest ten obraz 

i napis? Odpowiedzie-

li: Cezara. Wówczas 

rzekł do nich: Oddaj-

cie więc Cezarowi to, 

co należy do Cezara, a 

Bogu to, co należy do 

Boga. 

nia.  

Wejście od strony kancelarii parafialnej.  

  Dziś w niedzielę - 19.10 - o godz. 14.00 

gościć będziemy w naszej parafii ks. Mariu-

sza Bernysia - kapelana szpitala przy ul. 

Banacha, który poprowadzi spotkanie zaty-

tułowane „Św. Jana Paweł II - misja Bożego 

Miłosierdzia”. Poprzedzi je msza św. o godz. 

13.00. Serdecznie zapraszamy! 

   W następny poniedziałek - 27.10 - o godz. 

19.30 - po Adoracji - kolejne spotkanie gru-

py Porozmawiajmy o Kościele. Zapraszamy! 

  Trwa październik, a wraz z nim Nabożeń-

stwa Różańcowe. Zapraszamy codziennie o 

godz. 17.15. 

  Nabożeństwa Różańcowe prowadzone 

przez dzieci są w każdą środę października 

o godz. 17.15. Panowie z Koła Różańcowe-

go prowadzą różaniec w poniedziałki, Koła 

żeńskie we wtorki, Biuro Radio Maryja w 

czwartki i Odnowa w Duchu św. w piątki. 

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypo-

minkowej przyjmujemy w zakrystii i kance-

larii. Wieczorne Msze święte - w listopadzie 

codziennie, a w ciągu roku w każdy piątek - 

odprawiane są w intencjach wypominko-

wych.  

Kartki są wyłożone przy wyjściu z kościoła. 

  Można już rezerwować intencje mszalne 

na przyszły rok. Chętnych zapraszamy do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej.  

 

Zapowiedzi przedślubne: 
  Kamil Zabadała, kawaler z par. tut.  

Joanna Szabłowska, panna z Ostrołęki 

XXIX Niedziela zwykła – 19.10 

 

 Zapał misyjny 
 

 Chrystus jest wszystkim dla 

wszystkich. Nie jest osobą 

prywatną, a Jego Krzyż nie 

dotyczy wyłącznie spraw prywat-

nych i osobistych. Ma On odnie-

sienie do całego świata i całej 

rzeczywistości. Nasze czasy, 

koleje naszego życia też są 

cząstką historii całej ludzkości, 

nad którą czuwa Bóg. Pośród 

całej rzeczywistości i „pośród 

narodów mamy głosić chwałę 

Pana”. Indywidualnie i w sposób 

wspólnotowy mamy pełnić 

niezastąpioną rolę we wszystkich 

dziedzinach życia społecznego 

oczekując nowego nieba i nowej 

ziemi” (Gaudium et spes 39).  

Jako chrześcijanie mamy swym 

życiem przyczyniać się do uświę-

cania świata, w którym nieustan-

nie dokonuje się zbawienie. 

Jesteśmy narzędziem Bożej woli 

dla dobra świata, który został 

stworzony i odkupiony z miłości. 

Chrystus uczy, że świat ma swoją 

autonomię, „oddajcie cezarowi 

co jest cezara” ale ostatecznie 

wszystko należy do Boga i nawet 

„cezar” musi liczyć się z Bożym 

prawem. Dzisiejsze czytania 

słowa Bożego wyjaśniają nam, że 

żywa wiara przejawiająca się w 

codziennym działaniu, mocna i 

gorąca miłość oraz niezłomna 

nadzieja jest decydującą bronią 

każdego chrześcijanina. Możemy 

i powinniśmy pomnażać wartości 

świata, bo on jest środowiskiem, 

w którym dokonuje się zbawienie 

człowieka. Wobec tego świata 

mamy także obowiązki ewangeli-

zacyjne, jak to czyni św. Paweł 

sakralizując kulturę swoich 

czasów, umiejętnie godząc 

sprawy Boże z ludzkimi, sprawy 

wieczne z doczesnymi. Na placu 

Defilad  św. Jan Paweł II do nas 

mówił: „Idźcie i niech rośnie na 

polskiej ziemi zapał misyjny – to 

tchnienie żywego Boga, zew 

Krzyża i Zmartwychwstania. 

Idźcie – zanosząc innym to, co 

jest spuścizną Kościoła na naszej 

ziemi” i „głoście chwałę Pana” 

(Ps 96). 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

