
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. 

LATERAŃSKIEJ, 

święto 

700 + Wanda Kochalska 

w 4 r.śm. 

830 + Anna, Genowefa i 

Stanisław Baranek, Ma-

ria i Franciszek Luchow-

scy, Henryk Bogucki, cr.: 

Osiaków i Baranków 

1000 zajęta 

1130 + Genowefa i 

Edward Osiak, cr.: Osia-

ków i Belków  

1300 + Alicja Dymek w 

13 r.śm. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Mariusz Kowal-

czyk; + Krystyna Saga-

nek w 30 dniu po śm.;  

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  

śm.;  

1800 – w int. Ojczyzny i 

pomyślnych wyborów 

8 listopada, sobota 
700 + Andrzej Bernaciak  

800 + Maria i Wiesław w 

2 r.śm. Łysiakowie 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Orest Pęgierski; 

+ Teresa i Henryk Rutko-

wscy, Maria i Władysław 

Pajchel; + Grażyna Lipka

-Kazanka w 8 r.śm.;  

1800 – o bł. Boże dla 

Marcina z okazji imienin 

9 listopada, 32 NIE-

DZIELA ZWYKŁA,  

ROCZNICY POŚWIĘ-

CENIA BAZYLIKI 

Pelagia, Jadwiga, Włady-

sław, Jan, Stanisław i cr.: 

Grochowskich, Okliń-

skich i Wilczyńskich 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Marianna Alfreda 

Pazura w 5 r.śm.; + Jerzy 

Marchel w r.śm. i jego 

matka Jadwiga;  

4 listopada, wtorek, Św. 

Karola Boromeusza, 

biskupa, wspomnienie  

700 – dz. za pomyślnie 

zdane przez Annę egza-

miny przez wstawiennic-

two P. Jezusa i MB 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stanisław, Zofia, 

Aleksander, Wiesława(k) 

i Agata;  

5 listopada, środa 

700 wolna 

800 wolna 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i ca-

łym świecie; - za Krucja-

tą Różańcową, aby Pol-

ska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

INTENCJE MSZALNE 

WSPOMNIENIE 

WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMARŁYCH,  

02.11.2014 

2 LISTOPADA, 31 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA,  

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 Dzien-

nika 

1130 + Hanna Orkisz  

1300 – dz.-bł. o łaskę 

zdrowia dla Beaty Wię-

cławskiej  

1300  - za Ojczyznę oraz z 

prośbą o łaskę zdrowia 

dla komandora Wiktora 

Węgrzyna, który kilka 

tygodni temu uległ wy-

padkowi 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Janina i Jan Jaku-

bik, Zofia i cr. Terciak;  

3 listopada, poniedzia-

łek 

700 – o łaskę rychłego 

powrotu do zdrowia i sił 

oraz o Boże bł. dla Aliny 

Malinowskiej 

800 zajęta  

800 + Wacław w 53 r.śm., 

Jasnogórskie; - o zdrowie 

i bł. Boże dla Elżbiety i 

Jadwigi i cr.; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Henryka(k) Jastrzębska w 

30 dniu po śm.; + Ewa 

Joanna Kurlanc w 30 

dniu po śm.; + Edmund 

Dygulski;  

6 listopada, czwartek 
700 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Weronika, Tade-

usz i Janina Kaczorow-

scy, Józefa(k) i Włady-

sław Kowalscy; + Alek-

sander w 13 r.śm., Anna i 

Stanisław Juzala, Janina i 

Stanisław Pątek;  

7 listopada, piątek 

700 + Stanisława(k) Za-

jączkowska 

800 wolna 

1630 + Halina i Mieczy-

sław Pieńkowscy w r.śm.  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Janusz Wojciech 

Lachowicz w 30 dniu po 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  31 Niedzielę Zwykłą,  

WSPOMNIENIE  

WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

02.11.2014 r. 
 

  W dzisiejszą niedzielę - 2 listopada, gościmy w 

naszej wspólnocie parafialnej ks. Wiesława - pallo-

tyna z Kijowa. Modlitwą i ofiarami po Mszy św. 

wspierać będziemy jego misyjną działalność.  

  Również dziś- 2 listopada - przypada Wspomnie-

nie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Na każdej 

Mszy św. modlić się będziemy za zmarłych poleca-

nych w Wypominkach (część), a po Mszy św. o 

godz. 13.00 odbędzie się procesja wewnątrz kościo-

ła do 5-ciu stacji połączona z całą modlitwą wypo-

minkową. Msza św. o godz. 13.00 będzie z asystą i 

sztandarem Stowarzyszenia Międzynarodowego 

Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, modlić się 

będziemy za naszą Ojczyznę i o zdrowie dla koman-

dora Wiktora Węgrzyna, który kilka tygodni temu 

uległ wypadkowi.  

  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać wie-

lokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całkowite daro-

wanie nie tylko grzechów, ale i kar za nie. Warunki 

uzyskania odpustu zupełnego: 

  Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, 

nawet powszedniego. 

  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczone-

go grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna 

  Przyjęcie Komunii świętej 

  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w któ-

rej modli się Ojciec święty 

  Wykonanie czynności związanej z odpustem Czyn-

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

listopada - odpust dla osoby zmarłej 

  Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach 

Ojca świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku 

dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą 

związany jest odpust; między tymi elementami musi 

j e d n a k  i s t n i e ć  z w i ą z e k . 

 

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 

zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i 

Mdr 3,1-6.9 

Zbawienie pra-

wych pochodzi od 

Pana  

2 Kor 4,14--5,1 

J 14,1-6  

 Jezus powie-

dział do swoich 

uczniów: Niech się 

nie trwoży serce 

wasze. Wierzycie w 

Boga? I we Mnie 

wierzcie. W domu 

Ojca mego jest 

mieszkań wiele. 

Gdyby tak nie było, 

to bym wam powie-

dział. Idę przecież 

przygotować wam 

miejsce. A gdy odej-

dę i przygotuję wam 

miejsce, przyjdę 

powtórnie i zabiorę 

was do siebie, aby-

ście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem. Zna-

cie drogę, dokąd Ja 

idę. Odezwał się do 

Niego Tomasz: Pa-

nie, nie wiemy, do-

kąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę? 

Odpowiedział mu 

Jezus: Ja jestem dro-

gą i prawdą, i ży-

ciem. Nikt nie przy-

chodzi do Ojca ina-

czej jak tylko przeze 

Mnie.  

jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden 

odpust zupełny. 

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej 

przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 

Msze święte - w listopadzie codziennie, a w ciągu 

roku w każdy piątek - odprawiane są w intencjach 

wypominkowych. Kartki są wyłożone przy wyjściu 

z kościoła. 

 5 listopada, we środę, Katolicka Organizacja Ko-

ścielna Kirche in Not, organizuje w naszej parafii 

zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego (monitory, części komputerowe, żelazka, 

odkurzacze, itp.) Te zużyte przedmioty prosimy 

dostarczyć na parafialny parking we środę w godz. 

od 9 do 12. W południe Kirche in Not przyjedzie z 

odpowiednim transportem po zbiórkę. Dziękujemy 

za włączenie się w tę akcję, która pomaga Kościoło-

wi misyjnemu.  

 W przyszłą niedzielę, 9 listopada gościć będziemy 

w naszej parafii Zespół Parafialny z Kijowa Classic 

Angelicus. Artyści upiększać będą swoim śpiewem 

Liturgię Niedzielną, a o godz. 19.00 wykonają kon-

cert, na który wszystkich serdecznie zapraszamy.  

 W drugą niedzielę miesiąca - 9.11 - zapraszamy o 

godz. 19.00 na kolejny wykład Kursu Biblijnego. 

Prosimy przynieść ze sobą Pismo Św. 

 Można już rezerwować intencje mszalne na przy-

szły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. 

  Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów, 

składają serdeczne Bóg zapłać za ofiary na rzecz 

budowy organów w naszym kościele. Najbliższa 

zbiórka do puszek odbędzie się w niedzielę 16 listo-

pada 2014, ale w każdej chwili można wspomagać 

dzieło budowy poprzez konto bankowe i ofiary do 

skarbonki w kąciku organowym pod chórem. 

  Małymi etapami restaurujemy front Budynku 

Parafialnego - dawnego kina Wrzos. Niestety wan-

dale już zdążyli zniszczyć część wykonanej pracy. 

Prosimy wszystkich parafian o czujność i odwagę, a 

w razie zauważenia tych osób o telefon pod nr 997 i 

podjęcie interwencji. Bramy i furtki terenu parafial-

nego zamykane są o godz. 22.00. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-

dniu. 

XXXI Niedziela zwykła – 

2.11 – Wspomnienie wszyst-

kich wiernych zmarłych 

Byli – kim jesteśmy 

 Chrześcijanin jest 

szczególnie uzdolniony i 

przygotowany – przez łaskę 

Chrztu św. – do zjednoczenia 

i zespolenia ze wzorem, 

którym jest Jezus Chrystus. 

W Nim każdy z nas najwy-

raźniej odczyta swoją pełnię 

życia i swoje „ja”. Nie odry-

wamy się przez to od ziemi, 

lecz autentycznie i rzeczywi-

ście łączymy się ze światem, 

aby stać się w nim 

„zaczynem” sprawiedliwości 

i realizatorami Ośmiu Błogo-

sławieństw. Wmieszani 

głęboko w problemy świata, 

ściśle złączeni z jego najszla-

chetniejszymi aspiracjami 

pracujemy nad jego postę-

pem w duchu i prostocie 

Ewangelii. Robimy to z głębi 

swej istoty, przez uczestnic-

two w Bożej tajemnicy, przez 

dary swojej wiary, nadziei i 

miłości. „Budowanie świata 

w jego rozlicznych odcin-

kach i w jego ewolucji ma 

nie tylko wartość środka, ale 

i własną swą wartość, tak w 

każdym poszczególnym 

odcinku, jak i w całości 

doczesnego świata, z którego 

utkana jest nasza egzysten-

cja” (Sob. Wat. II 7). A to 

jest właśnie świętość w 

świecie w duchu Ewangelii. 

To nic innego, jak naślado-

wanie Chrystusa, który żył na 

ziemi i we wszystkim był 

nam podobny, oprócz grze-

chu. Wymaga to ogromnej 

konsekwencji i nakładu sił 

ducha i ciała, ale świętość 

jest osiągalna dla wszystkich 

ochrzczonych, nie tylko dla 

tych, których Święto dzisiaj 

obchodzimy.  
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