
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 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. dr Marek Filipczuk 

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. 

ka 

1130 – dz.-bł. w 55 r. 

ślubu Jana i Weroniki 

Bryńskich z prośbą o bł. 

Boże dla cr.  

1300 zbiorowa: chrzty: 

Wiktor Aleksander Czer-

niawski, Antoni Krzysz-

tof Kukowski, Marcel 

Popieluch; + Marian 

Fluksik i jego rodzice; + 

Lucyna w 2 r.śm. i Fran-

ciszek Roman w 9 r.śm. 

Koprowscy, Jan i Ma-

rianna Motyka; + Konrad 

Wójcicki w 30 dniu po 

śm.; + Janina Tomaszew-

ska;   

1800 + Irena Majchrzak w 

12 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  

800 wolna 

1800 + Urszula, Stefania i 

Barbara  

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.4/ 

6 WRZEŚNIA, 23 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.5/ 

830 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Katarzyny, Piotra i 

cr., zdrowie i opiekę MB 

dla Agnieszki i jej dzieci 

i pokój wieczny dla + 

Marcina  

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzienni-

ci i młodzieży, rodziców 

i nauczycieli na rozpo-

częcie Roku Szkolnego 

1800 + Bronisław, Broni-

sława(k), Jan i ich rodzi-

ce 

1800 zajęta 

2 września, środa 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.1/ 

700 wolna 

800 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.30/ 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - dz. za szczęśli-

we wakacje i prośba o 

opiekę Bożą w nowym 

Roku Szkolnym i Akade-

mickim dla Tadzia, Oli i 

Jasia; - prośba o bł. Boże 

dla Sabinki Witeckiej z 

racji imienin oraz jej 

rodziny; + Bronisława(k), 

Jan i Tadeusz Grzyb, 

Włodzimierz i Franciszek 

Celej, Józef Świerkow-

INTENCJE MSZALNE 

22 Niedziela 

Zwykła  

30.08.2015 

30 SIERPNIA, 22 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + S. Ludmiła Siewier-

ska  

830 + Ludwik, cr. Henne-

berg 

1000 – Aby katecheci byli 

w swoim życiu konse-

kwentnymi świadkami 

wiary, którą głoszą i by 

wzrastały możliwości 

kształcenia się i pracy dla 

wszystkich ludzi mło-

dych  

1130 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.27/ 

1800 + Stanisław i Ma-

rianna Parzyszek 

31 sierpnia, poniedzia-

łek 
700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.28/ 

1800 + Jan Łaziński w 1 

r.śm.  

1800 + Jadwiga w 5. 

r.śm., Zenon w 1. r.śm. 

Borowscy, ich rodzice: 

Zofia, Roman, Maria i 

Kazimierz 

1 września, wtorek 

wspomnienie Bł. Broni-

sławy 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.29/ 

700 – o powołania do 

zgromadzenia sióstr Ro-

dziny Maryi 

800 – o bł. Boże dla dzie-

ski; + Stefania Dodacka z 

okazji imienin; + Lech 

Kalinowski, Jan Skała 

3 września, czwartek 

wspomnienie św. Grzego-

rza Wielkiego, papieża 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.2/ 

800 + Piotr, cr.: Baranów, 

Moreniów i Maszczaków  

1800 + Zofia Wiśniewska 

w 5 r.śm. i Stanisław 

Oryga w 25 r.śm. 

1800 + Tadeusz Dobro-

wolski w 1 r.śm. 

4 września, piątek 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.3/ 

800 + Emilia i Marian 

Leśkiewicz w r. urodzin 

1630 wolna  

1715 ślub: Zawada - Way-

ler 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Wiktor Kacprzak 

w 24 r.śm., Marta i Wła-

dysław Jabłonka i zm. z 

obu rodzin; + Jerzy w 30. 

dniu po śm. i zmarłych z 

jego rodziny 

5 września, sobota 

700 – wynagradzająca 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  22 Niedzielę Zwykłą  

30.08.2015 r. 

 

 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna 

posługę duszpasterską w naszej 

wspólnocie parafialnej Ks. dr Marek 

Filipczuk. W dwunastym roku kapłań-

stwa przychodzi do nas Ks. Marek z 

parafii w Nowym Dworze Mazowiec-

kim. Życzymy mu wielu łask Bożych, 

poczucia pełnienia misji w Duchu 

Świętym i wstawiennictwa Matki Naj-

świętszej. Szczęść Boże w pracy.  

 Od wtorku - 1 września, powraca do 

porządku liturgicznego Msza św. o 

godz. 8.00 w dni powszednie i Msza 

św. o godz. 13.00 w niedziele.  

  W 76. rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej we wtorek - 1 września - 

polecać będziemy Bożemu Miłosier-

dziu wszystkich zmarłych i zamordo-

wanych w tragicznych latach 1939-

1945, a także mordowanych skrycie 

przez władze komunistyczne po za-

kończeniu wojny. 

  We wtorek - 01.09 o godz. 8.00 Msza 

św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego i 

Katechetycznego. Zapraszamy 

wszystkie dzieci, młodzież i rodziców 

oraz nauczycieli i wychowawców. 

Spowiedź dzieci i młodzieży przez ca-

łą dzisiejszą niedzielę. 

Pwt 4,1-2.6-8;  

Ps 15,1-5;  

Jk 1,17-18.21b-

22.27;  

Jk 1,18;  

Mk 7,1-8.14-15.21-23  

Zebrali się u Niego faryzeusze i 

kilku uczonych w Piśmie, 

którzy przybyli z Jerozolimy. I 

zauważyli, że niektórzy z Jego 

uczniów brali posiłek nieczysty-

mi, to znaczy nie obmytymi 

rękami. Faryzeusze bowiem, i 

w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, 

jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I /gdy 

wrócą/ z rynku, nie jedzą, 

dopóki się nie obmyją. Jest 

jeszcze wiele innych /zwycza-

jów/, które przejęli i których 

przestrzegają, jak obmywanie 

kubków, dzbanków, naczyń 

miedzianych. Zapytali Go więc 

faryzeusze i uczeni w Piśmie: 

Dlaczego Twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji 

starszych, lecz jedzą nieczysty-

mi rękami? Odpowiedział im: 

Słusznie prorok Izajasz powie-

dział o was, obłudnikach, jak 

jest napisane: Ten lud czci Mnie 

wargami, lecz sercem swym 

daleko jest ode Mnie. Ale czci 

Mnie na próżno, ucząc zasad 

podanych przez ludzi. Uchylili-

ście przykazanie Boże, a trzy-

macie się ludzkiej tradycji, 

/dokonujec ie  obmywania 

dzbanków i kubków. I wiele 

innych podobnych rzeczy 

czynicie/. Potem przywołał 

znowu tłum do siebie i rzekł do 

niego: Słuchajcie Mnie, wszy-

scy, i zrozumiejcie! Nic nie 

wchodzi z zewnątrz w człowie-

ka, co mogłoby uczynić go 

nieczystym; lecz co wychodzi z 

człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. Z wnętrza bowiem, 

z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli, nierząd, kradzieże, 

zabójstwa, cudzołóstwa, chci-

wość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 

pycha, głupota. Całe to zło z 

wnętrza pochodzi i czyni 

człowieka nieczystym.  

  W tym tygodniu przypada pierwszy 

czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

W czwartek Koronka do Miłosierdzia 

Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu 

od godz. 15.00, a spowiedź św. w pią-

tek od godz. 6.30 i po południu o godz. 

16.00. O godz. 16.30 Msza św. pierw-

szo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia 

kancelaria parafialna będzie nieczyn-

na. Do chorych w piątek udamy się od 

godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 

18.00 adoracja do godz. 19.30 prowa-

dzona przez Odnowę z Duchu św.  W 

sobotę różaniec wynagradzający o 

godz. 6.30.  

  6 września - w niedzielę -  na Mszy 

św. o godz. 11.30 odbędzie się po-

święcenie przyborów szkolnych dzie-

ci klas “0” i “I”.  

  W niedzielę - 06.09 - do puszki Dar 

Serca zbierać będziemy ofiary na Ka-

tolicki Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 

tym tygodniu. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Sebastian Gąsiewski, kawaler z par. 

tut. i Joanna Lewsza, panna z War-

szawy 

 Vasyl Romanyk, , kawaler z Ukra-

iny i Katarzyna Lemańska, panna z 

par. tutejszej 

XXII Niedziela zwykła – 

30.08 

 

 Zło niszczy ziemię 

 

 Kto nie boi się ludzi ani 

śmierci, kto nie pożąda bo-

gactw ani władzy, a wprowa-

dza słowo w czyn – ten na-

prawdę jest wolny. Nie moż-

na go niczym zaskoczyć ani 
mu zaszkodzić. Liturgia 

dzisiejsza uczy nas raczej 

słuchać, a mniej mówić, 

„przyjmować Słowo  Boże, 

które ma moc zbawić dusze 

nasze, ... wprowadzać słowo 

w czyn a nie oszukiwać 

samych siebie, czcić Boga nie 
tylko wargami, ale całym 

sercem zamieszkać w domu 

Pana zachowując Jego naka-

zy”. Ewangelia dziś czytana 

przedstawia pytanie o relacje 

pomiędzy przykazaniem 

Bożym, a przepisami ludzki-
mi tzw. „tradycją starszych”. 

Nie tylko bowiem w czasach 

Jezusa prawodawstwo ludz-

kie, względy na zwyczaje i 

obyczaje uchylały prawo 

Boże. Tak samo dzieje się i w 

naszych czasach. Jesteśmy 

tego świadkami. Prawo Boże 
jest w swojej istocie nie-

zmienne. Jezus podejmuje 

pytanie proroków o serce 

człowieka, a nie tylko o jego 

zewnętrzne czyny. Nie one 

przed Bogiem czynią czło-

wieka czystym lub nieczy-
stym. O tym decyduje jego 

serce, czystość intencji i 

szczerość wewnętrznej posta-

wy. „Z wnętrza bowiem, z 

serca ludzkiego, pochodzą złe 

myśli… podstęp, wyuzdanie, 

zazdrość, obelgi, pycha i 

głupota” – mówi dziś w 
Ewangelii Jezus z Nazaretu. 

Zło niszczy doskonałość 

ziemi i podkopuje najtward-

sze nawet fundamenty ludz-

kich decyzji. I oto Słowo 

Zbawiające wydało walkę 

grzechowi.  
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