
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. 

równości społecznych 

mogli dawać świadectwo 

miłości do ubogich i wno-

sić swój wkład, by społe-

czeństwo stawało się bar-

dziej braterskie 

1000 – dz.-bł. w 30 r. ślubu 

Jacka i Anny Więsyk z 

prośbą o bł. Boże dla cr. 

1130 + Piotr Dorabialski   

1130 + Prot Narbutt /

greg.25/ 

1300 + Eugenia i Piotr 

Radzi, Bronisława(k), 

Danuta, Henryk i Marian 

Antosik oraz Halina Rams 

1300 – dz. z okazji imienin 

Piotra, z prośbą o dary 

Ducha św. przy obronie 

pracy magisterskiej  

1800 + Marek Grążka 

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  

rian i Albina(k) Wielgo 

1530 ślub: Broniatowski – 

Bojanowska 

1630 ślub: Marczak – Wa-

silewska 

1800 + Władysław, Filome-

na, Helena i ich rodzice  

1900 ślub: Kosk – Brzeziń-

ska 

28 CZERWCA, 13 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 wolna 

830 zajęta 

1000 - Aby odpowiedzial-

ność polityczna była prze-

żywana na wszystkich 

poziomach jako wzniosła 

forma miłosierdzia, a 

chrześcijanie w Ameryce 

Łacińskiej w obliczu nie-

pielgrzymowanie i powrót 

do domu dla córki i wnucz-

ki 

800 + Prot Narbutt /greg.20/ 

1800 + Aleksandra(k), 

Piotr, Jadwiga, Jan, Franci-

szek, ks. Feliks i cr. Bogu-

szów 

24 czerwca, ŚRODA, 

NARODZENIE ŚW. 

JANA CHRZCICIELA, 
uroczystość  

700 – w dniu imienin dla 

siostry Wandy 

800 + Prot Narbutt /greg.21/ 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

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; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Jan Omieciński; + Stefa-

nia, Jan i Zdzisław Karcz, 

Janina i Michał Misztal; + 

Władysław i Wanda Sie-

rańscy; + Janina i Bolesław 

Kowalscy, Jan i Józefa(k) 

Jedynak;  

25 czerwca, czwartek 
700 – dz. z okazji 12. r. 

INTENCJE MSZALNE 

12 Niedziela 

Zwykła  

21.06.2015 

21 CZERWCA, 12 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Prot Narbutt /greg.18/ 

830 + Józef Pełka w 8 r.śm. 

1000 + Karol w 33 r.śm. i 

Helena Kłos 

1130 + Alina i Bolesław 

Paradowscy  

1300 zbiorowa: chrzty: 
Stanisław Ryszard Rafa, 

Maciej Piotr Pliszka, Stani-

sław Jasionowski; – dz.-bł. 

w 6 r. ślubu Daniela i Mar-

leny Pasińskich z prośbą o 

zdrowie, Boże bł. i po-

trzebne łaski dla cr.; - dz.-

bł. w 40 r. ślubu Konstan-

tego i Anny Stajniak z 

prośbą o bł. Boże i po-

trzebne łaski dla cr.; - o 

Boże bł. dla Marka i Beaty, 

szczęśliwe wakacje i dary 

Ducha św. przy podejmo-

waniu decyzji i bł. Boże 

dla Kamili w dniu urodzin; 

+ Bolesław Jóźwik i jego 

przyjaciele 

1800 + Alicja Dymek  

22 czerwca, poniedziałek 
700 + Jan Strzała w 6 r.śm.  

800 + Prot Narbutt /greg.19/ 

1800 + Jan Strzała w 6. r. 

śmierci 

1800 – o bł. Boże dla Alicji 

z okazji i imienin 

23 czerwca, wtorek 

700 – o szczęśliwe rozwią-

zanie z prośbą o łaski po-

trzebne dla mamy i dziecka 

oraz dz. za szczęśliwe 

ślubu Andrzeja i Małgorza-

ty z prośbą o bł. Boże dla 

cr. 

800 + Prot Narbutt /greg.22/ 

1800 – dz. za otrzymane 

łaski w 27 r. ślubu Wiesła-

wa i Marzanny z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą dla 

nich i dzieci: Moniki i 

Cezarego   

1800 + rodzice: Wojciech i 

Anna, brat Jan, zm. z rodz.: 

Gochów, Pastuchów i 

Kosaków 

26 czerwca, piątek 

700 + Jan Koziej i cr. Ko-

ziejów 

800 + Prot Narbutt /greg.23/ 

1600 ślub: Mulawka – 

Ferreira-Martens 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Władysława(k); + 

Irena Murzyn w 30 dniu po 

śm.; + Teresa Borowska w 

30 dniu po śm.; + Jan Szy-

mon Król w 30 dniu po 

śm.;  

27 czerwca, sobota 

700 – w int. S. Władysławy   

800 + Prot Narbutt /greg.24/ 

800 + Władysława(k), Wła-

dysław i Leokadia Wojtyń-

scy, Zofia, Stanisław, Ma-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  12 Niedzielę Zwykłą  

21.06.2015 r. 

 

  Ofiary składane w dzisiejszą niedzie-

lę na tacę, będą pomocą w budowie 

świątyni MB Dobrej Rady w Mie-

dzeszynie.  

  W dzisiejszą niedzielę - 21 czerwca-  

za wstawiennictwem Św. Krzysztofa, 

modlimy się za wszystkich uczestni-

ków ruchu drogowego oraz święcimy 

pojazdy po każdej Mszy św. Samo-

chody, motocykle, skutery czy rowery 

poświęcać będziemy przy wyjeździe z 

parkingu. 

 24 czerwca, we środę obchodzimy 

uroczystość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela. Msze św. będą odpra-

wione o godz. 7,8 i 18 

  Tydzień temu odbyła się kolejna 

kwesta na budowę organów piszczał-

kowych w naszym kościele - bardzo 

dziękujemy wszystkim darczyńcom za 

ofiary. Zebrano ponad 6700 zł. Prosi-

my o dalsze wspieranie naszego 

wspólnego dzieła poprzez wpłaty na 

konto organowe oraz zakup cegiełek. 

  Zapraszamy przez cały miesiąc na 

nabożeństwa czerwcowe, które w 

naszej świątyni są odprawiane co-

dziennie o godz. 17.30. 

 Trwa głosowanie na projekty w dru-

Hi 38,1.8-11 

Chwalmy na wieki 

miłosierdzie Pana.  

2Kor 5,14-17 

Mk 4,35-41  

 Gdy zapadł 

wieczór owego dnia, 

Jezus rzekł do swoich 

uczniów: Przepraw-

my się na drugą stro-

nę. Zostawili więc 

tłum, a Jego zabrali, 

tak jak był w łodzi. 

Także inne łodzie 

płynęły z Nim. Naraz 

zerwał się gwałtowny 

wicher. Fale biły w 

łódź, tak że łódź już 

się napełniała. On zaś 

spał w tyle łodzi na 

wezgłowiu. Zbudzili 

Go i powiedzieli do 

Niego: Nauczycielu, 

nic Cię to nie obcho-

dzi, że giniemy? On 

wstał, rozkazał wi-

chrowi i rzekł do 

jeziora: Milcz, ucisz 

się! Wicher się uspo-

koił i nastała głęboka 

cisza. Wtedy rzekł do 

nich: Czemu tak bo-

jaźliwi jesteście? 

Jakże wam brak wia-

ry? Oni zlękli się 

bardzo i mówili jeden 

do drugiego: Kim 

właściwie On jest, że 

nawet wicher i jezio-

ro są Mu posłuszne?  

giej edycji budżetu partycypacyjne-

go - zachęcamy do zapoznania się z 

nimi i zagłosowania. Harcerze i 

uczniowie zapraszają do zagłosowania 

na projekty harcerskie i edukacyjne 

przy stoliku przed kościołem.  

 Zachęcamy do lektury czerwcowego 

wydania Salve Regina, w którym py-

tamy neoprezbiterów, jakimi Księżmi 

chcieliby być, artykuł o katolickich 

korzeniach w nauce i w kuchni, a tak-

że przewodnik, gdzie na Mazowszu 

można spędzić rodzinne, niedzielne 

popołudnie.  

 Biuro Radia Maryja serdecznie za-

prasza członków i sympatyków Radia 

Maryja na ogólnopolskie spotkanie 

Rodziny Radia Maryja w Częstocho-

wie w dniu 12 lipca 2015r. Bliższe 

informacje i zapisy na pielgrzymkę do 

Częstochowy - w kiosku. Przed roz-

poczęciem spotkania odwiedzimy i 

pokłonimy się Pani Gidelskiej w Gi-

dlach. 

 W kiosku można również złożyć swój 

głos w Obywatelskiej Inicjatywie 

Ustawodawczej „Stop aborcji”. Ser-

decznie zapraszamy! 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Tomasz Stanisław Woźniak, kawaler 

z par. tutejszej i Patrycja Łucja Bo-

guszewska, panna z Ursusa 

XII Niedziela zwykła – 

21.06 

 

 Łódź życia 

 

 Morze życia szleje. Nie 

brakuje powodów do lęku i 
zwątpienia. Dominantą 

dzisiejszych czytań litur-

gicznych jest panowanie 
nad rzeczywistością  mate-

rialną i wiara religijna. 

Stwórca strzeże swoich 
praw, ale zaprasza człowie-

ka do współwładztwa nad 

całym stworzeniem. Wypo-
saża go w rozum i wolę. 

Wskazuje mu drogę i znaki, 

aby nie pobłądził. Wicher, 
wzburzone morze życia i 

brak zawierzenia domagają 

się jeszcze czynu, działania. 
Święty Paweł Apostoł dziś 

nam mówi, że jeżeli ktoś 

pozostaje w Chrystusie i z 
Chrystusem – jest nowym 

stworzeniem i wszystko 

czyni nowym. Wtedy mi-

łość przynagla nas do dzia-

łania i współpracy z Bo-
giem. Stajemy się współ-

twórcami oblicza ziemi. 

Wicher i wzburzone morze 
będą nam posłuszne. Istotne 

jest ufne zawierzenie Bogu 

i własne działanie. Nad-

przyrodzoność i doczesność 

spotykają się na naszym 

morzu życia. Łódź naszego 
życia miotana jest falami 

zła, namiętności i niespra-

wiedliwych pragnień. Po-
grążamy się często w toni 

bezsensu, ślepej negacji, 

bólu i lęku. A jednak – na 

czas, zawsze odnajdujemy 

nadzieję pomocy i iskierkę 

wiary. Chrystus przychodzi 
do każdej łodzi, z której 

dobiega SOS: „Panie ratuj 

nas”. Przynosi ciszę i uko-
jenie.  

http://mateusz.pl/czytania/2015/20150621.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150621.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150621.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150621.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150621.htm#czytania

