
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. 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczy-

zny, Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego 

Dziennika 

1130 zbiorowa: 

chrzty: Leon Aleksan-

der Niemoczyński; - 

dz.-bł. w 1 urodziny 

Kornelki; + Maria i 

Stanisław Zubowscy w 

22 r.śm.; + Marian 

Fluksik w 12 r.śm. i 

jego rodzice;   

1800 + Stefania, Janina, 

Wiesława(k), Helena, 
Jan i Henryk Blichar-

scy  

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  

nisława(k), Jan i ich 

rodzice 

1800 + Józefa(k) i Zbi-

gniew Debelscy, cr.: 

Pastułów, Monne i 
Filowiczów  

 

2 SIERPNIA,  

18 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.28/ 

830 – 40-lecie ślubu 

Michała i Barbary 

Czarnowskich z prośbą 

o bł. Boże i potrzebne 
łaski  

29 lipca, środa, Św. 

Marty, wspomnienie 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.24/ 

700 + Lucyna Kubacka 
w 1 r.śm.  

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego introni-

zację w naszych ser-

cach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Pol-

ska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - 

dz. za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże bł. dla 

Anny z okazji imienin; 

+ Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 
Tyl i Ryszard; + Zyg-

munt Chodowski w 10 

r.śm., zm. z rodz.: 

Chodowskich, Kućma-

jów i Lewandowskich;  

30 lipca, czwartek 
700 + Marianna Kowal-

INTENCJE MSZALNE 

17 Niedziela 

Zwykła  

26.07.2015 

26 LIPCA, 17 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + zm. z rodz.: Ga-

łeckich, Paczuskich i 

Kosieradzkich 
830 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.21/ 

830 – o zdrowie i bł. 

Boże dla Hanny, 

Krzysztofa, Krystyny i 

cr.  

1000 – Aby wszyscy 

ludzie pracujący na 

polu wolontariatu 

wielkodusznie angażo-

wali się w służbę po-
trzebującym, a my 

byśmy, wychodząc po-

za siebie, potrafili sta-

wać się bliscy tym, 

którzy są na peryfe-

riach więzi między-

ludzkich i społecznych 

1130 + Genowefa i 

Józef Zawadzcy  

1800 + Anna Suwalska  

27 lipca, poniedziałek 
700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.22/ 

1800 + Maria  

28 lipca, wtorek 

700 + Ryszard  

1800 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /greg.23/ 

ska w 4 r.śm. 

1800 – dz.-bł. w int. 

Anny z racji imienin i 

urodzin 

1800 + Kazimierz Ro-
gala-Lewicki /greg.25/ 

31 lipca, piątek,  

Św. Ignacego 

z Loyoli, prezbitera, 

wspomnienie 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.26/ 

700 – dz.-bł. za 50 lat 

małżeństwa i za + Je-

rzego, rodziców i te-

ściów 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

1 sierpnia, sobota, 

Św. Alfonsa Marii 

Liguoriego, bpa i dra 

Kościoła, wspomnienie 

700 – o powołania do 

zgromadzenia sióstr 

Rodziny Maryi 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.27/  
1800 + Bronisław, Bro-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  17 Niedzielę Zwykłą  

26.07.2015 r. 

 

  Dziś z okazji przypadającego na 26.07 

wspomnienia Św. Joachima i Anny 

przeżywamy dzień wdzięczności rodzi-

com, dziadkom i emerytom. Pamiętajmy 

o nich w naszej modlitwie i przez okaza-

nie im naszej życzliwości. 

  01.08 przypada I sobota m-ca - róża-

niec wynagradzający o godz. 6.30. 

  W najbliższą sobotę - 1 sierpnia - ob-

chodzimy 71. rocznicę wybuchu Po-

wstania Warszawskiego. Jak co roku, 

w godzinie W – 17.00 rozlegną się 

dzwony w warszawskich parafiach, za-

wyją syreny i zatrzyma się ruch na uli-

cach. O tej samej godzinie środowiska 

powstańcze, ostatni żyjący uczestnicy 

Powstania, przedstawiciele władz cywil-

nych oraz obywatele oddadzą hołd Po-

wstańcom. Włączmy się w ten znak na-

szej pamięci i czci dla poległych, także 

przez naszą modlitwę w ich intencji. 

 Jednym z wydarzeń organizowa-

nych w ramach obchodów jest Msza 

Święta dla Powstańców, Harcerzy i 

Warszawiaków. W tym roku będzie 

miała ona szczególny charakter, gdyż 

udział w niej zapowiedział Prezydent - 

elekt, Pan Andrzej Duda.  

Msza odbędzie się w niedzielę - 2 sierp-

nia - o godz. 18.00 w Parku Wolności 

przy Muzeum Powstania Warszawskie-

2 Krl 4,42-44 

Otwierasz rękę, 

karmisz nas do syta 

Ef 4,1-6 

Łk 7,16; J 6,1-15 

 Jezus udał się za 

Jezioro Galilejskie, czyli 

Tyberiadzkie. Szedł za Nim 

wielki tłum, bo widziano 

znaki, jakie czynił dla tych, 

którzy chorowali. Jezus wszedł 

na wzgórze i usiadł tam ze 

swoimi uczniami. A zbliżało 

się święto żydowskie, Pascha. 

Kiedy więc Jezus podniósł 

oczy i ujrzał, że liczne tłumy 

schodzą do Niego, rzekł do 

Filipa: Skąd kupimy chleba, 

aby oni się posilili? A mówił 

to wystawiając go na próbę. 

Wiedział bowiem, co miał 

czynić. Odpowiedział Mu 

Filip: Za dwieście denarów nie 

wystarczy chleba, aby każdy z 

nich mógł choć trochę otrzy-

mać. Jeden z uczniów Jego, 

Andrzej, brat Szymona Piotra, 

rzekł do Niego: Jest tu jeden 

chłopiec, który ma pięć chle-

bów jęczmiennych i dwie ryby, 

lecz cóż to jest dla tak wielu? 

Jezus zatem rzekł: Każcie 

ludziom usiąść! A w miejscu 

tym było wiele trawy. Usiedli 

więc mężczyźni, a liczba ich 

dochodziła do pięciu tysięcy. 

Jezus więc wziął chleby i 

odmówiwszy dziękczynienie, 

rozdał siedzącym; podobnie 

uczynił z rybami, rozdając 

tyle, ile kto chciał. A gdy się 

nasycili, rzekł do uczniów: 

Zbierzcie pozostałe ułomki, 

aby nic nie zginęło. Zebrali 

więc, i ułomkami z pięciu 

chlebów jęczmiennych, które 

zostały po spożywających, 

napełnili dwanaście koszów. A 

kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki 

cud uczynił Jezus, mówili: Ten 

prawdziwie jest prorokiem, 

który miał przyjść na świat. 

Gdy więc Jezus poznał, że 

mieli przyjść i porwać Go, aby 

Go obwołać królem, sam 

usunął się znów na górę. 

go. 

W związku z powyższym chcielibyśmy 

zaprosić całą wspólnotę parafialną wraz 

z duchowieństwem do uczestnictwa w 

tym wyjątkowym wydarzeniu.  

  02.08 - w niedzielę - o godz. 13.00 z 

naszego parafialnego parkingu organizo-

wany jest wyjazd rowerowy na Kopiec 

Powstania Warszawskiego. Zaprasza-

my wszystkich chętnych, a zwłaszcza 

rodziców z dziećmi! Powrót ok. godz. 

17.30. 

  Z powodu przerwy wakacyjnej od 13-

.07 do 15.08 Parafialny Caritas jest 

nieczynny. Osoby potrzebujące i dar-

czyńców zapraszamy w sobotę 22.08 w 

godzinach od 8.30 do 11.30. 

  Wszystkich sierpniowych pielgrzy-

mów zmierzających z różnych miejsc 

Polski do sanktuariów maryjnych pole-

camy wspólnym modlitwom wiernych. 

  Z racji na zbliżający się miesiąc sier-

pień weźmy sobie do serca słowa Apelu 

o Trzeźwość. 

  W kiosku można jeszcze złożyć swój 

głos w Obywatelskiej Inicjatywie 

Ustawodawczej „Stop aborcji”. Gorą-

co zachęcamy! 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Marek Tomasz Wróbel, kawaler z 

par. tut. i Lilia Sychocka, panna z par. 

Puszcza Mariańska 

XVII Niedziela zwykła – 

26.07 

 

 Chleb życia 

 

 To takie proste, że od rana 

do wieczora pracujemy w 

pocie czoła na chleb. Ten 

chleb pojmujemy w wielora-

kim znaczeniu. Nawet sami 

możemy być dobrymi, jak 

chleb. Po cudownym nakar-

mieniu wielotysięczne tłumy 

szukały Jezusa. Najedli się! 

Chcą Go okrzyknąć królem. 

Oczywiście w politycznym 

znaczeniu. Jezus odszedł od 

nich na górę. Ludzie, których 

Jezus nakarmił w cudowny 

sposób, nie żyli w nędzy. 

Zaryzykowali jednak głód – 

raz jeden – aby móc słuchać 

Jezusa. Oni nie byli święty-

mi, nawet nie wiedzieli, co to 

jest wiara, której Jezus od 

nich zażądał. Nakarmił ich, 

dając im znak, który miał im 

ułatwić wiarę w Niego. Bóg 

nam chleba nie skąpi, ani nie 

zazdrości. Dał nam środki i 

możliwości, abyśmy się 

przyczyniali do rozmnażania 

chleba, który się ustokrotni, 

jeżeli z naszej strony spełni-

my wolę Chrystusa. Chleb 

materialny, cudownie roz-

mnożony, ma nam zapewnić 

egzystencję, abyśmy dojrze-

wali do wysokości Bożych 

planów prowadzących do 

„Ziemi Obiecanej”. Posiłek 

zbiorowy tworzy pewną 

wspólnotę. Wspólnie spoży-

wać znaczy być przyjacie-

lem, a nawet powiernikiem 

serca. W dzieleniu się chle-

bem z potrzebującymi widać 

najdoskonalszy wyraz miło-

ści bliźniego. Takim znakiem 

opieki Bożej było właśnie 

rozmnożenie chleba przez 

proroka Elizeusza. Czym 

chleb dla ciała, tym dla ducha 

słowo, bo chleb symbolizuje 

też dobra ostateczne. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

