
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. 

23 SIERPNIA,  

21 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 – o bł. Boże i dar 

macierzyństwa dla 

Anny 

830 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.20/ 

1000 + Zofia i Ludwik 

Broniatowscy    

1130 + Dorotka Omie-

cińska w 1 r.śm.  

1130+ Tadeusz, Cze-

sław i Marianna Wy-

rzykowscy 

1800 + Henryka(k) 

Rodkiewicz w 40 r. śm. 

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  

i Michał Misztal, Stefa-

nia, Jan i Zdzisław 

Karcz;  

22 sierpnia, sobota, 

NMP Królowej,  
wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.19/ 

1600 ślub: Klewicki-

Niedzielska  

1800 – w int. Agaty o 

bezpieczną podróż i 

pobyt oraz wszelkie 

potrzebne łaski 

1800 + Marek Goliński 

w 32 r.śm., jego rodzi-

ce i brat  

 

zm. z cr.  

1800 wolna  

18 sierpnia, wtorek 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.15/ 

700 wolna  

1800 + Zofia i Henryk, 

Stefan i Henryk Flej-

szerowie  

1800 wolna  

19 sierpnia, środa 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.16/ 

700 wolna  

700 wolna  

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świe-

cie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; + 

Natalia, Walenty, Hele-

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Grażyna 

Czaplicka w 30 dniu po 

INTENCJE MSZALNE 

20 Niedziela 

Zwykła  

16.08.2015 

16 SIERPNIA,  

20 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.13/ 

830 + Jacek i Waldemar 

Kruszewscy, Piotr Zie-

liński  

1000 + Jerzy   

1130 zbiorowa: chrzty: 

Jakub Ropelewski, 

Maksymilian Kotra, 

Karol Roman Radzi-

kowski, Weronika Gło-

wacka; - o Boże bł. dla 

cr. z okazji 15 r. ślubu 

Jarosława i Anny; + 

Marianna i Józef 

Drozd; + Jerzy Koło-

dziej;  

1800 + Mieczysław 

Chełchowski w 50 

r.śm., Feliksa(k), Anto-

ni i Stanisław Stańczyk 

17 sierpnia, 

 poniedziałek,  

Św. Jacka, prezbitera, 

wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.14/ 

700 + Krzysztof Szwej-

kowski w 30 dniu po 

śm. 

1800 + Zofia Pającz-

kowska w 17 r.śm. i 

śm.; + Józef Kosiorek 

w 28 r.śm.; + Romual-

da(k) z okazji urodzin, 

cr.: Łęgowskich, Bogu-

szewskich, Roguskich i 

Cybruchów;  

20 sierpnia, czwartek, 

Św. Bernarda, opata 

i doktora Kościoła, 
wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.17/ 

700 wolna  

1800 + Alina Siarkie-

wicz  

1800 wolna  

21 sierpnia, piątek, 

Św. Piusa X, papieża, 
wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.18/ 

700 wolna  

700 wolna  

1800 zbiorowa za 

zmarłych: - o bł. Boże 

w 5 r. ślubu dla Roberta 

i Magdaleny Ostrow-

skich oraz zdrowie dla 

córki Gabrysi; + Janina 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  20 Niedzielę Zwykłą  

16.08.2015 r. 

 

  Serdecznie dziękujemy za ofiary na budo-

wę organów piszczałkowych w naszym 

kościele. W czasie ostatniej kwesty 9 sierp-

nia do puszek i ze sprzedaży cegiełek zebra-

liśmy 5100 zł. Na koncie mamy już 204.775 

zł, a wiec sfinansowaliśmy co szóstą pisz-

czałkę. Pozostaje jednak sporo do zrobienia 

i dlatego nadal prosimy Parafian i Gości o 

wspieranie tego dzieła poprzez zakup cegie-

łek dostępnych w zakrystii i kancelarii para-

fialnej, wpłaty na konto oraz ofiary do skar-

bonki pod chórem. Kolejna kwesta plano-

wana jest na 13 września.  

  Trwają przygotowania do Światowych Dni 

Młodzieży 2016 (ŚDM 2016).  
Wczoraj - 15 sierpnia 2015r. w Parafii p.w. Dobrego Paste-

rza przy ul. Przewodowej w Miedzeszynie odbyło się uro-

czyste przywitania symboli ŚDM 2016 – Krzyża i Ikony. 
Nasza Parafia prowadziła przez godzinę nocne Czuwanie.  

Nasza Parafia według wskazówek Organiza-

torów ŚDM 2016 proszona jest o przyjęcie 

200 pielgrzymów. Na chwilę obecną spo-

dziewamy się pielgrzymów z Hong Kongu 

(j. angielski). Termin ugoszczenia ich: 20-

25 lipca 2016r. 

  Dziś - 16.08 - z Sanktuarium MB Zwycię-

skiej na Kamionku wyrusza Praska Piel-

grzymka Piesza Ruchu pomocników Mat-

ki Kościoła na Jasną Górę. Polecamy ich 

naszej modlitewnej pamięci. 

  Parafialny Zespół Caritas jeszcze dziś tj. 

16 sierpnia, włącza się do ogólnopolskiej 

akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. Zbieramy 

przybory i artykuły szkolne takie jak zeszy-

ty, długopisy, flamastry, kredki, piórniki a 

Prz 9,1-6 

Wszyscy, zobaczcie, 

jak nasz Pan jest dobry 

Ef 5,15-20 

J 6,51-58 

 Jezus powiedział 

do tłumów: Ja jestem 

chlebem żywym, który 

zstąpił z nieba. Jeśli kto 

spożywa ten chleb, bę-

dzie żył na wieki. Chle-

bem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świa-

ta. Sprzeczali się więc 

między sobą Żydzi mó-

wiąc: Jak On może nam 

dać /swoje/ ciało do 

spożycia? Rzekł do nich 

Jezus: Zaprawdę, za-

prawdę, powiadam wam: 

Jeżeli nie będziecie spo-

żywali Ciała Syna Czło-

wieczego i nie będziecie 

pili Krwi Jego, nie bę-

dziecie mieli życia w 

sobie. Kto spożywa moje 

Ciało i pije moją Krew, 

ma życie wieczne, a Ja 

go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym. Ciało moje 

jest prawdziwym pokar-

mem, a Krew moja jest 

prawdziwym napojem. 

Kto spożywa moje Ciało 

i Krew moją pije, trwa 

we Mnie, a Ja w nim. Jak 

Mnie posłał żyjący Oj-

ciec, a Ja żyję przez 

Ojca, tak i ten, kto Mnie 

spożywa, będzie żył 

przeze Mnie. To jest 

chleb, który z nieba 

zstąpił - nie jest on taki 

jak ten, który jedli wasi 

przodkowie, a poumiera-

li. Kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na 

wieki. 

także bawełniane T-shirty i skarpety. Kosze 

wystawione są przy głównym wejściu do 

kościoła. Serdecznie zachęcamy parafian by 

włączyć się do akcji, która pomoże dzie-

ciom z rodzin potrzebujących radośniej roz-

począć rok szkolny.  

  Osoby potrzebujące i darczyńców nasz Pa-

rafialny Caritas  zaprasza  w sobotę 22.08 

w godzinach od 8.30 do 11.30. 

  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 01-

7. Wyjazd autokarem sprzed kościoła o 

godz. 6.00. 

  W sobotę 22 sierpnia o godz. 9.00 z Placu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego sprzed Gro-

bu Nieznanego Żołnierza w Warszawie wy-

ruszy XV Międzynarodowy Rajd Katyń-

ski. W liczbie 71-ciu uczestników pokonają 

trasę 10 tys. kilometrów do Tobolska - za 

Uralem. Przejadą w 3. tygodnie przez Biało-

ruś, Rosję, Łotwę i Litwę. 13 września o 

godz. 12.00 wrócą do Warszawy. Zaprasza-

my na start i na wspólne pielgrzymowanie. 

Szczegółowe informację można znaleźć na 

stronie www.rajdkatynski.net. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy sobie do 

serca słowa Apelu o Trzeźwość. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Karol Kamil Tereszko, kawaler z par. Dawi-

dy Bankowe i Marzena Agnieszka Kosiarek, 

panna z par. tutejszej 

 Marcin Marek Mlostek, kawaler z par. tutej-

szej i Karyna Bilotil, panna z Ukrainy 

XX Niedziela zwykła – 16.08 

 

 Z Bogiem 

 

 Człowiek żyje i rozwija się na 

wielu płaszczyznach jednocze-

śnie – zgodnie ze swoją naturą i 

powołaniem. Potrzebuje do 

swego prawidłowego życia 

przestrzeni i sił wielowymiaro-

wych. Ewangelia dzisiejsza, w 

bardzo dosadnych i konkret-

nych słowach zwraca naszą 

uwagę na ten wymiar i drogi 

ludzkiego życia, które wydają 

się być zaniedbane i niedoce-

niane. Jest życie ponad życiem, 

w którym trwamy i poruszamy 

się. Ewangelia mówi o życiu, 

jako o pewnej szansie i perspek-

tywie, która nie może nie po-

rwać i zachwycić. Do podtrzy-

mania tego życia otrzymujemy 

pokarm najbardziej odżywczy i 

dostępny. Nie tylko nasza 

modlitwa i udział w nabożeń-

stwie jest wyrazem naszej 

religijności i naszego dążenia 

do Chrystusa. Zbliżamy się do 

Niego lub oddalamy za każdym 

naszym czynem, myślą i sło-

wem. Umacniamy życie w 

Chrystusie lub tłumimy je, w 

zależności od tego, jak spełnia-

my nasze obowiązki powołania 

i możliwości. Eucharystia, o 

której mówi dzisiejsza Ewange-

lia, jest niewątpliwie najdosko-

nalszym sposobem naszego 

udziału w życiu Chrystusa. 

„Baczcie pilnie, bracia, jak 

postępujecie: nie jako niemą-

drzy, ale jako mądrzy” – prosi 

nas św. Paweł. Chleb, który 

nam daje Jezus, jest chlebem 

życia, „chlebem żywym” prze-

mieniającym tego, kto Go 

przyjmuje. Mądrość zaprasza 

nas do zrozumienia dróg Bo-

żych i ludzkich. Wprowadza 

nas w wielki i bogaty dom 

życia. Daje twórczą moc i 

baczenie, jak postępujemy. 

Jeżeli Bóg daje nam udział w 

Swojej Mądrości, to jak Ona 

przejawia się w konkretnych 

warunkach świata, co z nią 

robimy na co dzień, „bo dni są 

złe”?!  

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

