
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 po Mszy św.  

wieczornej  
 

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. 

700 + Prot Narbutt /

greg.11/ 

830 + Jacek Kruszewski w 

8 r.śm. 

1000 + Edmund w 8 r.śm. i 

Lech z okazji imienin 

1130 + Genowefa i Włady-

sław Marcjanek, Janina 

Durko  

1300 – dz. w int. Agnieszki 

i Igora Siemiatyckich z 

okazji 1 r. ślubu o Boże bł.  

1300 + Helena   

1300 + Stanisław Gójski w 

30 dniu po śm., Krystyna i 

Janusz Gójscy   

1800 + Janina-Anna i Sta-

nisław Klos 

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  

dzenie terapii Michała; + 

Antoni Ziółkowski; + 

Jerzy Makarewicz w 6 

r.śm.; + Stanisław, Mate-

usz, Marianna i Elżbieta 

Arlak, Weronika i Alfons 

Wawrzyniak, Franciszek i 

Janina Nowaccy;  

13 czerwca, sobota, Św. 

Antoniego z Padwy, pre-

zbitera i dra K-ła, wspo-

mnienie 

700 + Prot Narbutt /

greg.10/ 

800 wolna 

1800 + Antoni Okniński i 

Antoni Taczalski  

1800 + Władysław Urawski    

14 czerwca, 11 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  

Bogumił Doręgowski z 

okazji imienin; + Józefa

(k), Justyna i Roman Ba-

jor, Maria Janowska i 

Zofia Staniszewska; + 

Augustyn, Rozalia Jóźwik 

i ich dzieci 

1800 + Bolesław w 24 

r.śm., Aniela, Józef, Zbi-

gniew, Karol, Teresa, 

Marian i zm. z rodz.: Bo-

guszewskich, Roguskich, 

Łęgowskich i Cybruchów 

8 czerwca, poniedziałek, 

Św. Jadwigi Królowej, 

wspomnienie 

700 + Prot Narbutt /greg.5/ 

800 – o Boże bł. i powodze-

nie terapii Michała 

1800 + Stanisława(k) i 

Eugeniusz Jacak, Stefania 

i Antoni Rusinowscy, 

Jadwiga Marcinkiewicz, 

Robert Cieślak 

1800 + Henryka(k) Boksa 

w 1 r.śm.  

9 czerwca, wtorek 

700 + Prot Narbutt /greg.6/ 

800 + Stanisława(k), Wła-

dysław i Józef Grochala 

1800 – dz.-bł. w r. ślubu 

10 czerwca, środa, Św. 
Bogumiła bpa, wspomnie-

nie  

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 + Prot Narbutt /greg.7/ 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

INTENCJE MSZALNE 

10 Niedziela 

Zwykła  

07.06.2015 

7 czerwca, 10 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  
700 + Ryszard Wysocki w 

22 r.śm. 

830 + Józef i Józefa(k) 

Pełka, Marianna, Michał, 

Władysław, Stanisław i 

Janina Wochniak 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, Nasze-

go Dziennika oraz o Boże 

bł. dla Prezydenta Elekta 

Andrzeja Dudy, aby Pan 

Bóg napełniał Go łaskami 

dla dobra Jego i naszego 

Narodu, a MB czuwała 

nieustannie nad Nim 

1130 – w int. dzieci i ich 

bliskich z okazji Dnia 

Rodziny obchodzonego w 

przedszkolu SS Prezentek  

1130 + Prot Narbutt /

greg.4/  

1300 zbiorowa i chrzty: 

Nel Węgrzynowicz, Ga-

briel Ostrowski, Dominik 

Tomasz Kruszewski; - za 

Ojczyznę; – o Boże bł. i 

powodzenie terapii Micha-

ła; - dz.-bł. w 1 urodziny 

Adama Mularczyka oraz 

za cr.; - o łaskę zdrowia i 

pomyślny przebieg opera-

cji dla Ewy Szpakowskiej-

Węgiel; + Helena i Mie-

czysław Sadowscy; + 

Zbigniew Zieliński w 30 

dniu po śm.; + Janusz i 

Maria Ciepielewscy; + 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, parafii, 

ojczyźnie  i całym świecie; 

- za Krucjatą Różańcową, 

aby Polska była wierna 

Bogu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - w int. 

Ireny, Macieja, Agnieszki i 

Edyty z prośbą o zdrowie i 

wszelkie potrzebne łaski; + 

Natalia, Walenty, Helena, 

Julia, Władysław, Irene-

usz, Lucyna Tyl i Ryszard;  

11 czerwca, czwartek, 

Św. Barnaby Apostoła, 
wspomnienie 

700 + S. Wanda Pogorecki 

800 – o Boże bł. i powodze-

nie terapii Michała  

1800 + Prot Narbutt /greg.8/ 

1800 + Włodzimierz i Fran-

ciszek Celej, Bronisława

(k), Jan i Tadeusz Grzyb, 

Józef Świerkowski 

12 czerwca, piątek 
700 – dz. za otrzymane 

łaski  

800 + Prot Narbutt /greg.9/ 

1800 zbiorowa za zmar-
łych: – o Boże bł. i powo-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  10 Niedzielę Zwykłą  

07.06.2015 r. 

 

  Podziękowania płynące z głębi serca pragnie-

my złożyć wszystkim, którzy uświetnili czwart-

kowe obchody Bożego Ciała: grupom parafial-

nym, a szczególnie Grupie Odnowy w Duchu 

św. i Siostrom przygotowującym ołtarze stacyj-

ne oraz Siostrze Elżbiecie, mieszkańcom, któ-

rzy przystroili swoje domy, Asyście Kościelnej, 

Panom z Kościelnej Służby Porządkowej Totus 

Tuus, Panom i Młodzieży niosącym chorągwie, 

harcerkom i harcerzom, lektorom, ministran-

tom, scholi, bielankom, sypaczkom i dzieciom 

pierwszokomunijnym w strojach liturgicznych 

wraz z rodzicami. Szczególne podziękowania 

dla Policji za zabezpieczenie trasy procesji. 

Bóg zapłać Wam wszystkim! 

 Dziś o godz. 13.00 naszymi modlitwami ogar-

niamy naszą Ojczyznę. W Asyście są Motocy-

kliści Rajdu Katyńskiego.  

  Przez wszystkie dni oktawy Bożego Ciała /do 

piątku włącznie/ o godz. 17.30 odmawiamy 

Nieszpory o Najśw. Sakramencie i Litanię do 

Najśw. Serca Pana Jezusa. Na zakończenie 

oktawy po procesji odbędzie się obrzęd błogo-

sławieństwa wianków. 

  W piętek 12.06 uroczystość Najśw. Serca 

Pana Jezusa. Msze św. będą odprawione o 

godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Można tego dnia spo-

żywać pokarmy mięsne. 

  W najbliższy czwartek - 11.06 - o godz. 18.00 

na ul. Niemodlińskiej 36, X Spotkanie Przyja-

ciół ks. Jana Twardowskiego pt. „Na krawę-

dzi życia i snu”. Zapraszają: Burmistrz Wawra, 

Pani Doktor Aldona i Organizatorzy z Anina.  

  W dzisiejszą niedzielę ofiarami do puszki Dar 

serca wspieramy budowę Świątyni Opatrzności 

Bożej. 

  W niedzielę za tydzień - 14.07 - o godz. 13.00 

Rdz 3, 9-15 
U Pana łaska oraz 

odkupienie. 

2 Kor 4, 13-5, 1 
Mk 3, 20-35 

 Potem przyszedł do 

domu, a tłum znów się zbierał, 

tak, że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego 

bliscy, wybrali się, żeby Go 

powstrzymać. Mówiono 

bowiem: Odszedł od zmysłów. 

Natomiast uczeni w Piśmie, 

którzy przyszli z Jerozolimy, 

mówili: Ma Belzebuba i przez 

władcę złych duchów wyrzuca 

złe duchy. Wtedy przywołał 

ich do siebie i mówił im w 

przypowieściach: Jak może 

szatan wyrzucać szatana? Jeśli 

jakieś królestwo wewnętrznie 

jest skłócone, takie królestwo 

nie może się ostać. I jeśli dom 

wewnętrznie jest skłócony, to 

taki dom nie będzie mógł się 

ostać. Jeśli więc szatan powstał 

przeciw sobie i wewnętrznie 

jest skłócony, to nie może się 

ostać lecz koniec z nim. Nie, 

nikt nie może wejść do domu 

mocarza i sprzęt mu zagrabić, 

jeśli mocarza wpierw nie 

zwiąże, i wtedy dom jego 

ograbi. Zaprawdę, powiadam 

wam: wszystkie grzechy i 

bluźnierstwa, których by się 

ludzie dopuścili, będą im 

odpuszczone. Kto by jednak 

zbluźnił przeciw Duchowi 

Świętemu, nigdy nie otrzyma 

odpuszczenia, lecz winien jest 

grzechu wiecznego. Mówili 

bowiem: Ma ducha nieczyste-

go. Tymczasem nadeszła Jego 

Matka i bracia i stojąc na 

dworze, posłali po Niego, aby 

Go przywołać. Właśnie tłum 

ludzi siedział wokół Niego, 

gdy Mu powiedzieli: Oto 

Twoja Matka i bracia na 

dworze pytają się o Ciebie. 

Odpowiedział im: Któż jest 

moją matką i /którzy/ są 

braćmi? I spoglądając na 

siedzących dokoła Niego rzekł: 

Oto moja matka i moi bracia. 

Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi 

jest bratem, siostrą i matką. 

będzie sprawowana w naszej świątyni Msza 

św. prymicyjna sprawowana przez: ks. Ro-

berta Kowalskiego, ks. Łukasza Staszaka i 

ks. Jarosława Bordiuka, którzy odbywali 

praktyki duszpasterskie w naszej parafii. Pole-

camy ich samych i ich posługę opiece Matki 

Bożej. Wszystkich gorąco w ich imieniu zapra-

szamy! 

  W najbliższą niedzielę - 14.06 - o godz. 17.00 

w salce katechetycznej ostatnie w tym roku 

szkolnym spotkanie tegorocznych kandyda-

tów do Bierzmowania. Obecność obowiązko-

wa! Wejście od strony kancelarii. 

 Ostatni przed wakacjami Wykład Kursu Biblij-

nego odbędzie się również w przyszłą niedzie-

lę, tj. 14 czerwca o godz. 19.00. Zapraszamy! 

  Nadal zachęcamy Parafian i Gości naszego 

kościoła do wspierania dzieła budowy organów 

piszczałkowych poprzez zakup dostępnych w 

zakrystii i kancelarii parafialnej cegiełek oraz 

ofiary wpłacane na konto. Jego numer podany 

jest na ostatniej stronie biuletynu parafialnego i 

stronie internetowej parafii. Jednocześnie zapo-

wiadamy kolejną kwestę na budowę orga-

nów, która odbędzie się w niedzielę, 14 czerw-

ca.  

  Zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeń-

stwa czerwcowe, które w naszej świątyni są 

odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

 W najbliższy wtorek - 9 czerwca - nasza schola 

młodsza i zespół fletowy (z s. Pauliną i p. orga-

nistą) wybierają się do Sanktuarium Matki Bo-

żej w Leśnej Podlaskiej. Życzymy udanej wy-

cieczki! 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Paweł Grzegorz Pyffel, kawaler z Warszawy i 

Julitta Sylwia Snarska, panna z parafii tutej-

szej 

 Piotr Marcin Dąbrowski, kawaler 

Patrycja Moskaluk, panna, oboje z par. tut. 

X Niedziela zwykła – 7.06 

 

 Pełnić wolę Bożą 

 Sami wiemy dobrze, 

jak trudno jest czasem zrozu-
mieć ludzi współczesnych. 

Jezus nie był zaskoczony 

krzykami swych przeciwni-

ków. Znał ludzi, znał 

„starodawnego przeciwnika” 

– demona kłamstwa i niena-

wiści, zrzucającego winę z 

siebie na bliźnich. Dobrze 

zrobimy, gdy i my liczyć się 

będziemy z faktem, że szatan 

istnieje i my będziemy czujni. 
Bóg jednak okazuje się łagod-

nym sędzią. Odrzuca nie 

człowieka lecz węża. Nie 

pozostawia ludzi obciążonych 

winą władcy zła, daje obietni-

cę odkupienia i budzi nadzie-

ję. Walka ze złem jest zada-

niem wszystkich ludzi, 

zwłaszcza tych, którzy przez 

sakramenty złączeni są z 

Chrystusem i z Jego Matką, 
Maryją. To co nas podtrzymu-

je i daje siłę, to duch wiary 

dający nadzieję przebywania z 

Jezusem teraz i na wieki. W 

czytanym dziś Słowie utwier-

dzamy się w przekonaniu, że 

Bóg nie patrzy na ludzi ze 

względu na stanowiska i 

zewnętrzne godności, lecz ze 

względu na ich działania. 

Każdy musi zdać sprawę z 

własnych uczynków, które nie 
są zakryte przed Bogiem. 

Święty Paweł Apostoł, pełen 

wiary w przyszłe nasze zmar-

twychwstanie, zapewnia, że 

niewielkie utrapienia naszego 

obecnego czasu gotują bez-

miar przyszłej chwały dla nas, 

o ile wpatrywać będziemy się 

w to co niewidzialne, które 

pochodzi od Boga i trwa 

wiecznie. Św. Paweł nie 
zaprzecza realności świata 

rzeczywistego, zgadza się, że 

podlega on zniszczeniu, 

podczas gdy świat niewidzial-

ny jest wieczny. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

