
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. 

2 LISTOPADA, 31 NIE-

DZIELA ZWYKŁA,  

WSPOMNIENIE 

WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMARŁYCH 

700 + za zm. Siostry RM, 

rodziców, krewnych i 

dobrodziejów 

830 + Lena Bartocha w 1 

r.śm. 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV Trwam 

i Naszego Dziennika 

1130 + Hanna Orkisz  

1300 – dz.-bł. o łaskę 

zdrowia dla Beaty Wię-

cławskiej  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Janina i Jan Jaku-

bik, Zofia i cr. Terciak 

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  

ska w 25 r.śm. 

700 wolna 

800 + dusze w cz. c. i 

konające 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

1 LISTOPADA, SOBO-

TA , WSZYST-

KICH ŚWIĘTYCH, 

uroczystość 

700 - wynagradzająca  

830 – o powołania do 

SRM 

1000 zajęta 

1130 + Krystyna Zientak 

w 2 r.śm. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Andrzej Berna-

ciak;  

chrztu św. 

1800 + Józefa(k), Aleksan-

der, Józefa(k), Michał, 

Edmund i Leszek i cr.: 

Kalatów i Sowów 

28 października, wto-

rek, ŚW. APOSTO-

ŁÓW SZYMONA I 

JUDY TADEUSZA, 

święto  

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.30/ 

800 – za wstawiennictwem 

św. Judy Tadeusza w 

intencji rozwiązania trud-

nych spraw w rodzinie 

oraz za osoby P. Bogu 

polecane 

18
00

 – o Boże bł. i opiekę 

MB i potrzebne łaski dla 

O. Tadeusza Rydzyka z 

okazji imienin 

1800 – w int. wszystkich, 

którzy proszą i dziękują 

Bogu za przyczyną św. 

Judy Tadeusza  

29 października, środa 

700 + Roman, Helena, 

Józef i Antonina Rogal-

scy, Janina i Eugeniusz 

Zyśk 

700 wolna 

800 + Ryszarda(k) w r.śm. 

i Władysław Urawscy 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

INTENCJE MSZALNE 

30 Niedziela 

Zwykła,  

26.10.2014 

26 PAŹDZIERNIKA, 30 

NIEDZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Niewia-

rowski  

830 + Stanisław, Janina, 

Marianna i Michał Woch-

niak, Józef i Józefa Pełka 

1000 – Aby osoby, które 

cierpią z powodu samot-

ności, zaznały bliskości 

Boga i wsparcia ze strony 

braci, a młodzi semina-

rzyści, zakonnicy i zakon-

nice mieli mądrych i 

dobrze przygotowanych 

formatorów 

1130 + cr. Kocięckich i 

Kwiatkowskich 

13
00 + Wacław Zając w 

28 r.śm.  

1300 – dz.-bł. Bożeny i 

Krzysztofa z prośbą o 

szczęśliwą operację i 

łaskę zdrowia 

1800 + Tadeusz Więsyk, 

Feliksa(k) i Piotr Woźni-

ca 

1800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.28/ 

27 października, ponie-

działek 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.29/ 

800 + cr. Nejmanów, Sabi-

na  

1800 – o Boże bł. dla Le-

onarda z racji urodzin 

oraz Kornelii z okazji 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - o zdrowie i bł. 

Boże dla Elżbiety i Jadwi-

gi i cr.; + Natalia, Walen-

ty, Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Jerzy 

Iwiński w 3 r.śm. i Danuta 

Wieszczycka; + Tadeusz 

Brudnicki w 2 r.śm.; + 

Tadeusz Radulski, jego 

rodzice i rodzeństwo;  

30 października, czwar-

tek 

700 + Józef Winiarz w 30 

dniu po śm. 

800 zajęta 

1800 + Zenon i Jadwiga 

Borowscy, Zofia i Roman 

Piechna, Maria i Kazi-

mierz Borowscy 

1800 + Jacek Kruszewski  

31 października, piątek 

7
00 + Kazimiera Dąbrow-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  30 Niedzielę Zwykłą,  

Poświęcenia kościoła 

26.10.2014 r. 

 

  Nabożeństwa Różańcowe /ostatni tydzień/ 

codziennie o godz. 17.15. W poniedziałek pro-

wadzone jest przez męskie Kółka Różańcowe, 

żeńskie we czwartek, przez Radio Maryja we 

wtorek, przez dzieci we środę i przez Odnowę w 

Duchu św. w piątek. 

  W najbliższą sobotę - 1 listopada - obchodzimy 

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 

będą odprawiane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 

11.30, 13.00 i 18.00. (jak w niedzielę) 

2 listopada - niedziela - przypada Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych. Po każdej 

Mszy św. modlić się będziemy za zmarłych po-

lecanych w Wypominkach (część), a po Mszy 

św. o godz. 13.00 odbędzie się procesja we-

wnątrz kościoła do 5-ciu stacji połączona z całą 

Modlitwą Wypominkową.  

  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać 

wielokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całkowite 

darowanie nie tylko grzechów, ale i kar za nie. 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

  Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, 

nawet powszedniego. 

  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpusz-

czonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakra-

mentalna 

  Przyjęcie Komunii świętej 

  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w 

której modli się Ojciec święty 

  Wykonanie czynności związanej z odpustem 

Czynnością tą może być: 
  Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 

listopada - odpust dla osoby zmarłej 

  Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w inten-

cjach Ojca świętego mogą być wypełnione w 

ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czyn-

ności, z którą związany jest odpust; między tymi 

Ml 1,14b-2,2b.8-

10 Strzeż duszy 

mojej w Twym 

pokoju, Panie 

1 Tes 2,7b-9.13 

Mt 23,1-12 

 Jezus przemówił do 

tłumów i do swych 

uczniów tymi słowami:  
Na katedrze Mojżesza 

zasiedli uczeni w Piśmie i 

faryzeusze. Czyńcie więc i 

zachowujcie wszystko, co 

wam polecą, lecz uczyn-

ków ich nie naśladujcie. 

Mówią bowiem, ale sami 

nie czynią. Wiążą ciężary 
wielkie i nie do uniesienia i 

kładą je ludziom na ramio-

na, lecz sami palcem ruszyć 

ich nie chcą. Wszystkie 

swe uczynki spełniają w 

tym celu, żeby się ludziom 

pokazać. Rozszerzają swoje 

filakterie i wydłużają frędz-
le u płaszczów. Lubią 

zaszczytne miejsca na 

ucztach i pierwsze krzesła 

w synagogach. Chcą, by ich 

pozdrawiano na rynkach i 

żeby ludzie nazywali ich 

Rabbi. Otóż wy nie pozwa-
lajcie nazywać się Rabbi, 

albowiem jeden jest wasz 

Nauczyciel, a wy wszyscy 

braćmi jesteście. Nikogo 

też na ziemi nie nazywajcie 

waszym ojcem; jeden 

bowiem jest Ojciec wasz, 

Ten w niebie. Nie chciejcie 
również, żeby was nazywa-

no mistrzami, bo jeden jest 

tylko wasz Mistrz, Chry-

stus. Największy z was 

niech będzie waszym sługą. 

Kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony. 

elementami musi jednak istnieć związek. 

  Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele od-

pustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii 

świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża 

- tylko jeden odpust zupełny. 

   W jutrzejszy poniedziałek - 27.10 - o godz. 

19.30 - po Adoracji - kolejne spotkanie grupy 

Porozmawiajmy o Kościele. Zapraszamy! 

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypomin-

kowej przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. 

Wieczorne Msze święte - w listopadzie codzien-

nie, a w ciągu roku w każdy piątek - odprawiane 

są w intencjach wypominkowych. Kartki są wy-

łożone przy wyjściu z kościoła. 

 W przyszłą niedzielę - 2 listopada, gościć bę-

dziemy w naszej wspólnocie parafialnej ks. 

Wiesława - pallotyna z Kijowa. Modlitwą i 

ofiarami po Mszy św. wspierać będziemy jego 

misjonarskie dzieło.  

  Można już rezerwować intencje mszalne na 

przyszły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii 

lub kancelarii parafialnej. 

 Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Orga-

nów. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary 

na rzecz budowy organów w naszym kościele. 

Najbliższa zbiórka do puszek odbędzie się w 

niedzielę 16 listopada 2014, ale w każdej chwili 

można wspomagać dzieło budowy poprzez kon-

to bankowe i ofiary do skarbonki w kąciku orga-

nowym pod chórem. 

 Małymi etapami restaurujemy front Budynku 

Parafialnego - dawnego kina Wrzos. Niestety 

wandale już zdążyli zniszczyć część wykonanej 

pracy. Prosimy wszystkich parafian o czujność i 

odwagę, a w razie zauważenia tych osób o tele-

fon pod nr 112 i podjęcie interwencji. Bramy i 

furtki terenu parafialnego zamykane są o godz. 

22.00 

XXX Niedziela zwykła – 26.10 

 Synteza chrześcijaństwa 

S y n t e z ą  c a ł e j 

moralności chrześcijańskiej jest 

przykazanie miłości. „Na nim 

opiera się całe prawo i prorocy”. 

Ale wiemy, jak trudno go reali-

zować na co dzień i jak bardzo 

potrzebujemy Bożej pomocy. 

Przywiązanie do sztywnych 

przepisów, zadowolenie z tego, 

co już się osiągnęło, przyzwy-

czajenie do minimalistycznych 

wymagań wobec siebie – okazu-

ją się przeszkodą zbyt trudną, by 

trwać przy Chrystusie. Faryze-

usze pytający Chrystusa dosko-

nale o tym wiedzieli. Realizowa-

li prawo Mojżeszowe skrupulat-

nie. Odpowiedź Jezusa wprawiła 

ich w zdumienie, bo oto dowia-

dują się, że brak im miłości, 

miłosierdzia i zwykłej życzliwo-

ści dla bliźniego. Kto otwiera się 

na Ewangelię, ten niesie radość i 

wolność wśród wrogiego świata. 

Staje się solą ziemi i światłem w 

plątaninie ludzkich filozofii. 

Wiara i miłość pierwszych 

chrześcijan porywała i przekony-

wała wszystkich, którzy na nich 

patrzyli, bo odnalazłszy Boga, 

nie zatrzymywali Go tylko dla 

siebie. Przed każdym z nas stoi 

wiele celów życiowych i zadań. 

Ale co jest najważniejsze? 

Chcemy to wiedzieć dokładnie. 

Tak jak wiemy, jaka jest najstar-

sza kultura, czy najnowocze-

śniejszy wynalazek. Gdybyśmy 

byli razem z Jezusem, zapewne 

zapytalibyśmy, nie obłudnie jak 

faryzeusze z dzisiejszej Ewange-

lii: „Nauczycielu, które przyka-

zanie w Prawie jest największe?” 

Po prostu po to, by bezbłędnie 

wiedzieć, co w życiu ludzkim 

jest najważniejsze i by nie 

zostało zmarnowane. Inaczej 

mówiąc, co jest istotą życia 

chrześcijańskiego?  

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

