
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. 

w 3 r.śm. 

1000 + Anna Chirkow-

ska w 7. r.śm., cr. 

Bubików, Jaworskich, 

Kowalowskich 

1130 + Elżbieta Müller

-Szwaj /greg.6/ 

1800 + Agata Sza-

błowska z okazji imie-

nin, Wiesława(k) Ja-

worska, Zofia i Stani-

sław Sędek, Aleksan-

der i Zofia Kulik  

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  

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Ludwika

(k) Anna Krystyna 

Kobza w 30 dniu po 

śm.;  

8 sierpnia, sobota, 

Św. Dominika, pre-

zbitera, wspomnienie  

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.5/ 

1800 – wynagradzająca  

9 SIERPNIA, 19 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Anna, Hania i 

Grażyna  

830 + Jadwiga Strzała 

na, Wiesława(k), He-

lena, Jan i Henryk 

Blicharscy  

3 sierpnia, ponie-

działek 
700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.29/ 

1800 + Robert Cieślak, 

Stanisława(k) i Euge-

niusz Jacak, Lidia 

Adler, Zbigniew Mar-

cinkiewicz 

1800 + Anna Sawicka, 

Anna Gumińska 

4 sierpnia, wtorek, 

Św. Jana Marii 

Vianneya, prezbite-

ra, wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.1/ 

1800 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /

greg.30/ 

5 sierpnia, środa 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.2/ 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradza-

jącej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata 

i prośbą o jego intro-

nizację w naszych 

INTENCJE MSZALNE 

18 Niedziela 

Zwykła  

02.08.2015 

2 SIERPNIA, 18 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.28/ 

830 – 40-lecie ślubu 

Michała i Barbary 

Czarnowskich z proś-

bą o bł. Boże i po-

trzebne łaski  

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczy-

zny, Radia Maryja, 

TV Trwam, Naszego 

Dziennika, oraz o ra-

dość w niebie dla 

wszystkich poległych 

w Powstaniu War-

szawskim 

1130 zbiorowa: 

chrzty: Leon Alek-

sander Niemoczyński; 

- za Ojczyznę, a 

zwłaszcza za pole-

głych w Powstaniu 

Warszawskim; - dz.-

bł. w 1 urodziny Kor-

nelki; + Maria i Stani-

sław Zubowscy w 22 

r.śm.; + Marian Fluk-

sik w 12 r.śm. i jego 

rodzice;   

1800 + Stefania, Jani-

sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za 

Krucjatą Różańcową, 

aby Polska była wier-

na Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii wypełniając 

swoje Śluby Jasnogór-

skie; - w int. dz.-bł. za 

Maxa; + Natalia, Wa-

lenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; 

+ Jan Bilski; + Euge-

niusz Ptak w 3 r.śm., 

jego rodzice i dziad-

kowie;  

6 sierpnia, czwartek, 

PRZEMIENIE PAŃ-

SKIE, święto 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.3/ 

1800 + Kajetan, Irena i 

Robert Domańscy 

7 sierpnia, piątek 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.4/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  18 Niedzielę Zwykłą  

02.08.2015 r. 

 

   We wczorajszą sobotę - 1 sierpnia - obchodziliśmy 71. rocznicę 

wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym z wydarzeń organizo-

wanych w ramach obchodów jest Msza Święta dla Powstańców, 

Harcerzy i Warszawiaków. W tym roku będzie miała ona szczegól-

ny charakter, gdyż udział w niej zapowiedział Prezydent - elekt, Pan 

Andrzej Duda.  

Msza odbędzie się dziś, w niedzielę - 2 sierpnia - o godz. 18.00 w 

Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. 

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić całą wspólnotę 

parafialną wraz z duchowieństwem do uczestnictwa w tym wyjątko-

wym wydarzeniu.  

  Dziś też - 02.08 - w niedzielę - o godz. 13.00 z naszego parafialnego 

parkingu organizowany jest wyjazd rowerowy na Kopiec Powstania 

Warszawskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza 

rodziców z dziećmi! Powrót ok. godz. 17.30. 

 Dziś, 2 sierpnia we wspomnienie MB Anielskiej można uzyskać 

odpust „Porcjunkuli”. W tym dniu świątynię parafialną należy 

nawiedzać z sercem pojednanym z Bogiem w sakramencie pokuty; z 

pragnieniem doświadczenia łaski odpustu zupełnego, o który prosił 

Św. Franciszek; ze szczerym postanowieniem przemiany ducha, tzn. 

wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet po-

wszedniego oraz chęcią trwania przy Bogu w łasce uświęcającej. To 

podstawowe warunki uzyskania odpustu zupełnego. Nie można go 

bowiem otrzymać niejako „automatycznie”, przez samo zewnętrzne 

wykonanie jakiegoś uczynku, ale musi on być aktem obejmującym 

całego człowieka i całe jego życie. Następnie należy przyjąć Ciało 

Pańskie, odmówić „Wierzę w Boga” oraz pomodlić się w intencjach 

określonych przez Ojca świętego. 

 Dotknij Miłosierdzia 

Komunikat Abp. Hosera SAC w sprawie peregrynacji Znaków 

ŚDM w DW-P 

Dotknij Miłosierdzia – to wymowne zaproszenie będzie hasłem 

kolejnego etapu peregrynacji Znaków Światowych Dni Młodzieży 

w naszej Diecezji. 

Od 8 do 21 sierpnia Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona 

Matki Bożej Salus Populi Romani nawiedzą 40 ośrodków parafial-

nych, placówek szpitalnych, kaplic zakonnych i dwa areszty 

śledcze. Nawiedzą także trasę naszej Pieszej Praskiej Pielgrzym-

ki Rodzin. 

Zachęcam wszystkich, do których przybędą Znaki Światowych 

Dni Młodzieży 2016 do gorącej modlitwy nie tylko w intencji tego 

wielkiego wydarzenia, do którego przygotowuje się Kościół 

w naszej Ojczyźnie i Diecezji. Niech będzie to okazja do ducho-

wego zjednoczenia naszych wspólnot i zawierzenia w modlitwie 

wszystkich ich problemów Bożej Dobroci. 

Światowe Dni Młodzieży przypominają to wielkie pragnienie serca 

św. Jana Pawła II, wypowiedziane do młodych: Jesteście nadzie-

ją Kościoła, jesteście moją nadzieją… Jako Biskup Warszawsko-

Praski powtarzam te słowa i zachęcam do trwania w modlitwie 

przy peregrynujących przez nasz Kościół lokalny Symbolach 

naszej wspólnej wiary i pokoleniowej odpowiedzialności za Ko-

ściół Powszechny, depozyt Ewangelii i bezmiar otrzymywanych 

łask. 

Wj 16,2-4.12-15 

Pokarmem z nieba 

Pan swój lud obda-

rzył. 

Ef 4,17.20-24 

J 6,24-35 

 A kiedy ludzie z 

tłumu zauważyli, że nie ma 

tam Jezusa, a także Jego 

uczniów, wsiedli do łodzi, 

przybyli do Kafarnaum i 
tam szukali Jezusa. Gdy zaś 

odnaleźli Go na przeciwle-

głym brzegu, rzekli do 

Niego: Rabbi, kiedy tu 

przybyłeś? W odpowiedzi 

rzekł im Jezus: Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: 

Szukacie Mnie nie dlatego, 

żeście widzieli znaki, ale 

dlatego, żeście jedli chleb 

do sytości. Troszczcie się 
nie o ten pokarm, który 

ginie, ale o ten, który trwa 

na wieki, a który da wam 

Syn Człowieczy; Jego to 

bowiem pieczęcią swą 

naznaczył Bóg Ojciec. Oni 

zaś rzekli do Niego: Cóż 

mamy czynić, abyśmy 

wykonywali dzieła Boże? 

Jezus odpowiadając rzekł 

do nich: Na tym polega 
dzieło /zamierzone przez/ 

Boga, abyście uwierzyli w 

Tego, którego On posłał. 

(…) Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Nie Moj-

żesz dał wam chleb z nieba, 

ale dopiero Ojciec mój da 

wam prawdziwy chleb z 

nieba. Albowiem chlebem 

Bożym jest Ten, który z 

nieba zstępuje i życie daje 

światu. Rzekli więc do 
Niego: Panie, dawaj nam 

zawsze tego chleba! Odpo-

wiedział im Jezus: Jam jest 

chleb życia. Kto do Mnie 

przychodzi, nie będzie 

łaknął; a kto we Mnie 

wierzy, nigdy pragnąć nie 

będzie. 

Z serca błogosławię 

/-/ Abp Henryk Hoser SAC 

Biskup Warszawsko-Praski 

 Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016 (ŚDM 

2016). 15 sierpnia 2015r. o godz. 19.00 w Parafii p.w. Dobrego 

Pasterza przy ul. Przewodowej w Miedzeszynie odbędzie się uroczy-

stość przywitania symboli ŚDM 2016 – Krzyża i Ikony. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich młodych i starszych, a w szczególności 

ministrantów, lektorów i kandydatów do Bierzmowania. Miejscem 

powitania symboli będzie ul. Przewodowa, godzina 18.30. Nasza 

Parafia prowadzić będzie nocne Czuwanie w kościele Dobrego Paste-

rza przez godzinę: od północy do godz. 1.00 z 15 na 16 sierpnia br. 

Na czuwanie zapraszamy naszych parafian: rodziców, osoby starsze i 

młodzież z własnym transportem (ze względu na nocną porę), a 

szczególnie tych, którzy zamierzają przyjąć pielgrzymów na nocleg w 

przyszłym roku. 

Nasza Parafia według wskazówek Organizatorów ŚDM 2016 proszo-

na jest o przyjęcie 200 pielgrzymów. Na chwilę obecną spodziewamy 

się pielgrzymów z Hong Kongu (j. angielski). Termin ugoszczenia 

ich: 20-25 lipca 2016r. 

 Święto Przemienienia Pańskiego obchodzić będziemy w czwartek - 

06.08. Msze św. tego dnia o godz. 7.00 i 18.00. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek m-ca. W czwartek 

adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00, a spowiedź św. 

w piątek od godz. 6.30 i 17.30. 

 W niedzielę 9 sierpnia gościć będziemy w naszej parafii Ks. Prof.. 

Mieczysława Nowaka, który Słowem Bożym i prezentacją swojej 

nowej książki przybliży nasze podejście do wiary i sumienia. 

 W przyszłą niedzielę 9 sierpnia odbędzie się kolejna kwesta organo-

wa. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy Parafian oraz Gości naszego 

kościoła do wspierania dzieła budowy organów piszczałkowych 

poprzez zakup dostępnych w zakrystii i kancelarii cegiełek, ofiary do 

skarbony pod chórem i wpłaty na specjalne konto, którego numer 

podany jest w biuletynie parafialnym i na stronie internetowej. 

  Z powodu przerwy wakacyjnej od 13.07 do 15.08 Parafialny Cari-

tas jest nieczynny. Osoby potrzebujące i darczyńców zapraszamy w 

sobotę 22.08 w godzinach od 8.30 do 11.30. 

  Parafialny Zespół Caritas przez dwie kolejne niedziele sierpnia (9 i 

16) włącza się do ogólnopolskiej akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. 

Zbieramy przybory i artykuły szkolne takie jak zeszyty, długopisy, 

flamastry, kredki, piórniki a także bawełniane T-shirty i skarpety. 

Kosze wystawione będą przy głównym wejściu do kościoła. Serdecz-

nie zachęcamy parafian by włączyć się do akcji, która pomoże dzie-

ciom z rodzin potrzebujących radośniej rozpocząć rok szkolny.  

 Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmierzających z różnych 

miejsc Polski do sanktuariów maryjnych polecamy wspólnym modli-

twom wiernych. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy sobie do serca słowa Apelu o 

Trzeźwość. 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Kamil Smoliński, kawaler z par. Przemienienia Pańskiego w 

Sulejówku i Elżbieta Urbaniak, panna z par. św. Feliksa z Kanta-

licjo z Warszawy 

 Dariusz Lange, kawaler z par. tutejszej i Katarzyna Stankiewicz, 

panna z Warszawy 

XVIII Niedziela zwykła – 

2.08 

 

 Za chlebem 

 

  W codziennej pogoni 

za chlebem możemy zapo-

mnieć o tym, co najważniejsze: 

by być człowiekiem i stawać 

się nim ciągle na nowo. Po to 

Bóg obdarza lud swój pokar-

mem z nieba. Tym pokarmem 

zaś, który z nieba zstępuje i 

życie daje światu jest Chrystus. 

Manna tylko symbolizuje i 

prowadzi do Chrystusa. „Kto 

do mnie przychodzi, nie będzie 

łaknął, a kto we mnie wierzy, 

nigdy pragnąć nie będzie”. 

Życie nowego człowieka 

przejawia się w tym, co jest 

przeciwieństwem „próżnego 

myślenia i kłamliwych żądz” – 

a więc trwanie w miłości, 

sprawiedliwości i prawdzie. 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii 

mówi o sobie jako „Chlebie 

Życia”, który daje siłę życia, 

wskazuje drogę i sposób bycia. 

Rozmowa Jezusa z ludźmi z 

tłumu niesie wiele cennych 

myśli. Spróbujmy je w samot-

ności prześledzić. Jezus w 

Ewangelii mówi: „Zaprawdę, 

zaprawdę powiadam wam: 

Szukacie Mnie nie dlatego, że 

widzieliście znaki, ale dlatego, 

że jedliście chleb do sytości. 

Troszczcie się nie o ten po-

karm, który ginie, ale o ten, 

który trwa na wieki, a który da 

wam Syn Człowieczy”. Kiedy 

się najedli, nie chcieli dostrzec 

w tym, co się stało, znaku 

Boga. Znaku potwierdzającego 

gotowość wypełniania przez 

Niego danych obietnic. Prze-

cież w tym wydarzeniu może-

my widzieć siebie. Tęsknimy i 

pragniemy tylko tego, co daje 

zadowolenie w tej chwili, na 

dziś. Cała nasza tragedia wy-

wodzi się stąd, że ulegamy 

„próżnym myślom” i „zepsuciu 

na skutek żądz polegających na 

fałszu” (Ef 4,17). Chrystus 

chce nam wyjaśnić, że w życiu 

są wartości, dla jakich warto 

żyć i których warto pragnąć. 

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

