
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13-

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 Po-

mocy  
- 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 

Intencje Mszalne c.d. 

1130 zbiorowa: 

chrzty: Jakub Rope-

lewski, Kuba Ciesiel-

ski, Maksymilian Ko-

tra, Karol Roman Ra-

dzikowski, Weronika 

Głowacka ; - o Boże 

bł. dla cr. z okazji 15 r. 

ślubu Jarosława i An-

ny; + Marianna i Józef 
Drozd;  

1800 + Mieczysław 

Chełchowski w 50 

r.śm., Feliksa(k), Anto-

ni i Stanisław Stańczyk 

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  

Szwaj /greg.12/ 

1600 ślub: Smoliński-

Urbaniak  

18
00 – dz.-bł. w 60 

urodzin Teresy  

1800 – dz. z prośbą o 

bł. Boże dla cr. w 56 r. 

ślubu Jana i Niki 

16 SIERPNIA, 20 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.13/ 

830 + Jacek i Waldemar 

Kruszewscy, Piotr Zie-

liński  

1000 + Jerzy   

12 sierpnia, środa 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.9/ 

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; + 

Natalia, Walenty, He-

lena, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Bożena 

Obłucka w 3 r.śm.; + 

Jan Bombik, Czesława

(k) i Aleksander Szy-

mańscy;  

13 sierpnia, czwartek 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.10/ 

1800 + Wiesława(k) 
Jaworska w 7 r.śm.  

14 sierpnia, piątek, 

Św. Maksymiliana M. 

Kolbego,  

INTENCJE MSZALNE 

19 Niedziela 

Zwykła  

09.08.2015 

9 SIERPNIA, 19 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Anna, Hania i 

Grażyna  

830 + Jadwiga Strzała 

w 4 r.śm. 

1000 + Anna Chirkow-

ska  

1130 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.6/ 
1800 + Agata Szabłow-

ska z okazji imienin, 

Wiesława(k) Jaworska, 

Zofia i Stanisław Sę-

dek, Aleksander i Zofia 

Kulik  

10 sierpnia, ponie-

działek 
700 – wynagradzająca 

za grzechy duchowień-

stwa  

1800 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.7/ 

11 sierpnia, wtorek, 

Św. Klary, dziewicy, 
wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.8/ 

700 + Jadwiga Strzała 

w 4 r.śm. 
1800 + Edward Saganek 

w 26 r.śm., Marianna i 

Tomasz Romankowie i 

cr. 

prezbitera 

i męczennika, wspo-

mnienie 

700 + Antoni w 44. 

r.śm. i Franciszka(k) w 

40. r.śm. Grążka 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.11/ 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: - o łaskę 
całkowitego uwolnie-

nia i uzdrowienia syna; 

+ Maria Koperczak 

oraz zm. z cr.;  

15 SIERPNIA, SO-

BOTA, WNIEBO-

WZIĘCIE NMP, uro-

czystość 

700 – o bł. Boże i zdro-

wie dla Adeli Pryzmont 

w 91 urodziny 

830 – o Boże bł., zdro-

wie i potrzebne łaski 

dla Marianny Wedziuk 

w dniu urodzin i imie-

nin  

1000 + Marianna Szcze-

paniak z okazji imienin   

1130 + Elżbieta Müller-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  19 Niedzielę Zwykłą  

09.08.2015 r. 

 

  W dzisiejszą niedzielę - 9 sierpnia gościmy w naszej para-

fii Ks. Prof.. Mieczysława Nowaka, który Słowem Bożym 

i prezentacją swojej nowej książki przybliży nasze podej-

ście do wiary i sumienia. 

 Dzisiejszą tacę zbieramy na potrzeby Domu św. Siostry 

Faustyny w Ostrówku. 

 Dzisiaj, mimo wakacji, ale jak w każdą drugą niedzielę 

miesiąca, odbywa się kwesta organowa. Dziękujemy 

Parafianom i naszym Gościom za ofiary do puszek, zakup 

cegiełek i wpłaty na konto bankowe, którego numer podany 

jest w biuletynie i stronie internetowej parafii. 

 Dotknij Miłosierdzia 
Komunikat Abp. Hosera SAC w sprawie peregryna-

cji Znaków ŚDM w DW-P 
Dotknij Miłosierdzia – to wymowne zaproszenie będzie 
hasłem kolejnego etapu peregrynacji Znaków Świato-
wych Dni Młodzieży w naszej Diecezji. 
Od 8 do 21 sierpnia Krzyż Światowych Dni Młodzieży 
oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani nawiedzą 
40 ośrodków parafialnych, placówek szpitalnych, kaplic 
zakonnych i dwa areszty śledcze. Nawiedzą także trasę 
naszej Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin. 
Zachęcam wszystkich, do których przybędą Znaki Świa-
towych 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 duchowego zjednoczenia 
naszych wspólnot i zawierzenia w modlitwie wszystkich 
ich problemów Bożej Dobroci. 
Światowe Dni Młodzieży przypominają to wielkie pra-
gnienie serca św. Jana Pawła II, wypowiedziane do 
młodych: Jesteście nadzieją Kościoła, jesteście moją 
nadzieją… Jako Biskup Warszawsko-Praski powtarzam 
te słowa i zachęcam do trwania w modlitwie przy pere-
grynujących przez nasz Kościół lokalny Symbolach 
naszej wspólnej wiary i pokoleniowej odpowiedzialności 
za Kościół Powszechny, depozyt Ewangelii i bezmiar 
otrzymywanych łask. 

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 uroczystość przywitania symbo-

li ŚDM 2016 – Krzyża i Ikony. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich młodych i starszych, a w szczególności mini-

strantów, lektorów i kandydatów do Bierzmowania. Miej-

1 Krl 19,4-8  

Wszyscy zobaczcie, 

jak nasz Pan jest dobry 

Ef 4,30-5,2 

J 6,41-51  

 Żydzi szemrali 

przeciwko Niemu, dlate-

go że powiedział: Jam 

jest chleb, który z nieba 

zstąpił. I mówili: Czyż to 

nie jest Jezus, syn Józefa, 

którego ojca i matkę my 

znamy? Jakżeż może On 

teraz mówić: Z nieba 

zstąpiłem. Jezus rzekł im 

w odpowiedzi: Nie szem-

rajcie między sobą! Nikt 

nie może przyjść do 

Mnie, jeżeli go nie pocią-

gnie Ojciec, który Mnie 

posłał; Ja zaś wskrzeszę 

go w dniu ostatecznym. 

Napisane jest u Proro-

ków: Oni wszyscy będą 

uczniami Boga. Każdy, 

kto od Ojca usłyszał i 

nauczył się, przyjdzie do 

Mnie. Nie znaczy to, aby 

ktokolwiek widział Ojca; 

jedynie Ten, który jest od 

Boga, widział Ojca. 

Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Kto /we 

Mnie/ wierzy, ma życie 

wieczne. Jam jest chleb 

życia. Ojcowie wasi jedli 

mannę na pustyni i po-

marli. To jest chleb, 

który z nieba zstępuje: 

kto go spożywa, nie 

umrze. Ja jestem chle-

bem żywym, który zstą-

pił z nieba. Jeśli kto 

spożywa ten chleb, bę-

dzie żył na wieki. Chle-

bem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świa-

ta. 

scem powitania symboli będzie ul. Przewodowa, godzina 

18.30. Nasza Parafia prowadzić będzie nocne Czuwanie 

w kościele Dobrego Pasterza przez godzinę: od północy 

do godz. 1.00 z 15 na 16 sierpnia br. Na czuwanie zapra-

szamy naszych parafian: rodziców, osoby starsze i mło-

dzież 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 proszona jest o przyjęcie 200 pielgrzymów. Na chwi-

lę obecną spodziewamy się pielgrzymów z Hong Kongu (j. 

angielski). Termin ugoszczenia ich: 20-25 lipca 2016r. 

 We sobotę, 15 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość 

Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą odprawiane o godz. 

7, 8.30, 10, 11.30 i 18. Po każdej Mszy św. odbędzie się 

obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów. Ten uroczysty 

dzień jest również 95. rocznicą zwycięskiej Bitwy War-

szawskiej 1920 - Cudu nad Wisłą. 

  Z powodu przerwy wakacyjnej od 13.07 do 15.08 Para-

fialny Caritas jest nieczynny. Osoby potrzebujące i dar-

czyńców zapraszamy w sobotę 22.08 w godzinach od 8.30 

do 11.30. 

  Parafialny Zespół Caritas przez dwie kolejne niedziele 

sierpnia, tj. dziś i 16 sierpnia, 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 kościo-

ła. Serdecznie zachęcamy parafian by włączyć się do akcji, 

która pomoże dzieciom z rodzin potrzebujących radośniej 

rozpocząć rok szkolny.  

  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmierzających z 

różnych miejsc Polski do sanktuariów maryjnych polecamy 

wspólnym modlitwom wiernych. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy sobie do serca słowa 

Apelu o Trzeźwość. 

 Koła Różańcowe serdecznie zapraszają na pielgrzymkę do 

Kodnia w dniu 22 sierpnia. Bliższe informacje i zapisy u P. 

Janiny, tel. 507 478 245 i u P. Janusza, tel. 600 199 017. 

Wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 6.00 

 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Kamil Smoliński, kawaler z par. Przemienienia Pań-

skiego w Sulejówku i Elżbieta Urbaniak, panna z par. 

św. Feliksa z Kantalicjo z Warszawy 

 Dariusz Lange, kawaler z par. tutejszej i Katarzyna 

Stankiewicz, panna z Warszawy 

 Karol Kamil Tereszko, kawaler z par. Dawidy Banko-

we i Marzena Agnieszka Kosiarek, panna z par. tutej-

szej 

 Marcin Marek Mlostek, kawaler z par. tutejszej i Kary-

na Bilotil, panna z Ukrainy 

XIX Niedziela zwykła – 

9.08 

 

Eucharystia  

 

  Dzisiejsza Liturgia 

Słowa stanowi katechezę 

dotyczącą Sakramentu Eu-

charystii. Eucharystia, obok 

prawdy o Wcieleniu, Trójcy 

Przenajświętszej i Istocie 

Nieba, należy do czterech 

największych tajemnic chry-

stianizmu. Możemy ją po-

znać tylko w świetle wiary 

przyjmującej Objawienie 

Boże. Mówi ono o tym, że w 

Eucharystii, pod postaciami 

chleba i wina, prawdziwie, 

realnie, substancjalnie obec-

ny jest Jezus Chrystus 

„Chleb życia”. W pierwszym 

czytaniu Słowa odnajdujemy 

dziś zapowiedź Eucharystii. 

Prorokowi Eliaszowi Bóg 

zsyła pożywienie i wodę. 

Ten cudowny pokarm przy-

wraca siły Eliaszowi i ratuje 

życie. W jego życiu powta-

rzają się doświadczenia 

Narodu Wybranego idącego 

do Ziemi Obiecanej. Dla nas 

Eucharystia – Ciało naszego 

Zbawiciela – stanowi po-

karm budujący siły do czy-

nienia dobra i podtrzymujący 

nas w drodze do Ojca. Wie-

my przecież o tym, że są 

sytuacje, w których – po 

ludzku rzecz biorąc – ogrom 

kłopotów, cierpień i krzywd, 

jest w stanie osłabić w nas 

siły i zdolność wyjścia „z 

gniewu, goryczy i uniesie-

nia”. Gwarancją naszego 

wybawienia jest Duch Świę-

ty, Duch Miłości, który Sam 

jest normą naszego zachowa-

nia się i postępowania. Na-

sze uczestnictwo w Ciele i 

Krwi Pana rodzi zdecydowa-

ną postawę naszej między-

ludzkiej miłości, solidarności 

i współodpowiedzialności za 

jedność i losy bliźnich. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

