
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. 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. 

830 + Marek i Jerzy, 

Szczepan i Maria Nowic-

cy, Genowefa i Józef 

Błażejczyk   

1000 zajęta 

1130 + Helena Godlewska 

w 7 r.śm., Antoni i Kazi-

miera Brzozowscy 

1300 + Piotr w 23 r.śm.. 

Eugenia Radzio, Henryk 

w 10 r.śm., Bronisława

(k), Danuta i Marian An-

tosik, Halina Rams;  

1300 – dz.- bł. PP Magda-

leny i Pawła w 1. r. ślubu 

z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo  

1800 – dz.-bł. z okazji 4. r. 

ślubu PP Jacka i Katarzy-

ny  

 

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  

kowski w 30. r.śm.  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Alfreda Rogalska 

w 30 dniu po śm.; + Hen-

ryk Francman w 3. r. śm. 

12 września, sobota 

700 wolna 

800 + Henryk Bereda, cr.: 

Beredów i Kaniowskich 

1600 ślub: Sokołowski – 

Latek  

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.11/ 

1800 + Marianna, Henryk i 

Vera Zarzyccy oraz Ma-

rian  

13 WRZEŚNIA, 24 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.12/ 

na Motyka; + Konrad 

Wójcicki w 30 dniu po 

śm.; + Janina Tomaszew-

ska; + Bolesław Jóźwik i 

Stefan Guzek 

18
00 + Irena Majchrzak w 

12 r.śm. 

7 sierpnia, poniedziałek, 

Bł. Ignacego Kłopotow-

skiego, wspomnienie 

700 wolna 

800 + Emilia i Marian 

Leśkiewicz w rocz. uro-

dzin 

1800 + Edward i Regina 

Kowalczyk  

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.6/ 

8 września, wtorek, Na-

rodzenie NMP, wspo-

mnienie 

700 wolna 

800 + Marianna, Wacław, 

Rozalia i Jan Rzyscy 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.7/ 

1800 + Halina w 3 r.śm. i 

Stanisław Musiej oraz ich 

rodzice  

9 września, środa 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.8/ 

700 wolna 

800 wolna 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

INTENCJE MSZALNE 

23 Niedziela 

Zwykła  

06.09.2015 

6 WRZEŚNIA, 23 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.5/ 

830 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Katarzyny, Piotra, ich 

rodzin i cr., zdrowie i 

opiekę MB dla Agnieszki 

i jej dzieci i pokój wiecz-

ny dla + Marcina, Leoka-

dii, Stanisława (m), Fran-

ciszka (m)  

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Ra-

dia Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika oraz o 

łaskę życia wiecznego dla 

poległych w II Wojnie 

Światowej 

1130 – dz.-bł. w 55 r. ślu-

bu Jana i Weroniki Bryń-

skich z prośbą o bł. Boże 

dla cr.  

1300 zbiorowa: chrzty: 

Wiktor Aleksander Czer-

niawski, Antoni Krzysztof 

Kukowski, Marcel Popie-

luch; - dz.-bł. w 57. r. 

ślubu PP Jana i Marianny 

Szarek z prośbą o Boże bł. 

dla cr; - o łaskę zdrowia 

dla Józefa (m) Sitek za 

przyczyną  Sługi Bożego 

ks. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego; + Marian 

Fluksik i jego rodzice; + 

Lucyna w 2 r.śm. i Franci-

szek - Roman w 9 r.śm. 

Koprowscy, Jan i Marian-

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - dz.-bł. w inten-

cji Jacka i Jego Rodziny; 

+ Klemens Grodzicki w 

98. r. urodzin; + Maria i 

Kazimierz Majda; + Adam 

Pyszkiewicz, Regina i 

Piotr Jackiewicz, Aniela i 

Jan Pękala, Ewa i Ryszard 

Plewka, Irena 

10 września, czwartek 

700 + Henryk Szewczuk w 

9 r.śm. 

800 + Wacław Tołłoczko 

w 20 r.śm. 

1800 + Józefa (k) Szczęsna 

w 27. r. śm. i cr. Boche-

nek 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.9/ 

11 września, piątek 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.10/ 

700 wolna 

800 + Kazimierz Zającz-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  23 Niedzielę Zwykłą  

06.09.2015 r. 

 

 Od ubiegłej niedzieli rozpoczął posługę duszpaster-

ską w naszej wspólnocie parafialnej Ks. dr Marek 

Filipczuk. W dwunastym roku kapłaństwa przychodzi 

do nas Ks. Marek z parafii w Nowym Dworze Mazo-

wieckim. Życzymy mu wielu łask Bożych, poczucia 

pełnienia misji w Duchu Świętym i wstawiennictwa 

Matki Najświętszej. Szczęść Boże w pracy.  

 Od wtorku - 1 września, powróciła do porządku li-

turgicznego Msza św. o godz. 8.00 w dni powszednie 

i Msza św. o godz. 13.00 w niedziele. 

 Uprzejmie informujemy, że w sobotę, 05 września 

2015 r., po Mszy świętej o godz. 18:00 oraz w nie-

dzielę, 06 września 2015 r., po wszystkich Mszach 

świętych będą dokonywane zapisy osób pragnących 

zaangażować się w naszej parafii w organizację 

Światowych Dni Młodzieży (w skrócie: ŚDM) w 

dniach od 20 do 25 lipca 2016 r. 
Istnieją dwie możliwości pomocy: przyjęcie pielgrzy-

mów do swoich rodzin albo pomoc wolontarialna przy 

parafii. Ze względów organizacyjnych prosimy zgła-

szać się tylko do jednej z wyżej wymienionych grup. 

Osoby, które chciałyby się zapisać w innym terminie 

lub mają pytania dotyczące niniejszej sprawy, mogą 

się skontaktować z koordynatorem parafialnym ŚDM, 

p. Tomaszem Szarkiem osobiście, pod telefonem: 

(+48) 534-100-127 lub pod e-mailem: 

tsz.szarek@gmail.com. 

Z góry serdeczne Bóg zapłać za wszelkie przejawy 

wsparcia, w szczególności wsparcia modlitewnego, 

tego wielkiego dzieła zapoczątkowanego przez św. 

papieża Jana Pawła II w 1985 r. 

  Dziś, 6 września na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie 

się poświęcenie przyborów szkolnych dzieci klas 

“0” i “I”.  

  Również dziś do puszki Dar Serca zbierać będziemy 

ofiary na Katolicki Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy. 

 We wtorek 8. września obchodzić będziemy święto 

Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 7, 8 i 18. 

 W przyszłą niedzielę, 13-09, gościć będziemy w na-

szej wspólnocie parafialnej Ks. Zbigniewa Lenarta z 

Kazachstanu, który Będzie nam głosił Słowo Boże. 

Iz 35,4-7a;  

Ps 146,6c-10;  

Jk 2,1-5;  

Mt 4,23;  

Mk 7,31-37  

Jezus opuścił okolice 

Tyru i przez Sydon 

przyszedł nad Jezio-

ro Galilejskie, prze-

mierzając posiadło-

ści Dekapolu. Przy-

prowadzili Mu głu-

choniemego i prosili 

Go, żeby położył na 

niego rękę. On wziął 

go na bok, osobno 

od tłumu, włożył 

palce w jego uszy i 

śliną dotknął mu 

języka; a spojrzaw-

szy w niebo, wes-

tchnął i rzekł do 

niego: Effatha, to 

znaczy: Otwórz się! 

Zaraz otworzyły się 

jego uszy, więzy 

języka się rozwiąza-

ły i mógł prawidło-

wo mówić. /Jezus/ 

przykazał im, żeby 

nikomu nie mówili. 

Lecz im bardziej 

przykazywał, tym 

gorliwiej to rozgła-

szali. I pełni zdumie-

nia mówili: Dobrze 

uczynił wszystko. 

Nawet głuchym 

słuch przywraca i 

niemym mowę.  

Ofiarami do puszki będziemy mogli wspierać jego 

pracę misyjną.  

 Również w przyszłą niedzielę rozpoczynamy roczne 

przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Św. i 

ich rodziców. W każdą drugą niedzielę miesiąca na 

Mszy św. o godz. 11.30, którą będzie prowadził ks. 

Proboszcz obecność dzieci obowiązkowa. 13 września 

dzieci otrzymają różaniec. 

 Już w następną niedzielę, 13 września, odbędzie się 

kolejna kwesta na rzecz budowy organów piszczał-

kowych w naszym kościele. Będzie można nabyć 

pamiątkowe cegiełki i złożyć ofiary do puszek. Powo-

dzenie tej ważnej inicjatywy zależy od nas wszystkich 

- dziękujemy serdecznie Parafianom i naszym Go-

ściom za złożone dotychczas ofiary i wpłaty na konto, 

bardzo prosimy o kolejne. Numer konta dostępny jest 

w biuletynie parafialnym i na stronie internetowej 

parafii.  

 Różaniec Fatimski odprawimy w niedzielę, 13 wrze-

śnia o godz. 17.30  

 Legenda nie umiera nigdy. 19 września o godz. 9.00 

na naszym parafialnym parkingu zapraszamy na spo-

tkanie miłośników dawnej motoryzacji. Zaprezentuj 

swój motocykl z dawnych lat i weź udział w konkur-

sach. 60. lat WFM 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Cre-

ator” zaprasza na Rekolekcje Ewangelizacyj-

ne  REO wszystkich tych, którzy: pragną lepiej się 

modlić, czują się samotni i zagubieni, żyją w pośpie-

chu, chcą bliżej poznać Boga, w którego wierzą. Re-

kolekcje poprowadzi ks. Wojciech Pieniak.. Będzie to 

cykl środowych spotkań. Pierwsze spotkanie  we śro-

dę 23 września 2015r. o godz.. 19.00  w dolnej kapli-

cy. Wszystkich parafian prosimy o gorącą modlitwę w 

intencji rekolektantów i osób posługujących. 

 Po wakacjach zapraszamy dzieci i młodzież do śpie-

wania w naszych scholach parafialnych. Schola 

młodsza i zespół fletowy spotyka się na próbach w 

szkole 218-tej, a schola starsza (młodzieżowa) ma 

swoje próby w salce pod kancelarią. Więcej szczegó-

łów u p. organisty i na stronie parafialnej w zakładce 

schole anińskie.  

 Apel Komendanta Komisariatu Policji Warszawa 

Wawer do kierowców i mieszkańców. 

XXIII Niedziela zwykła – 6.09 

 Prawdziwie słuchać 

 

 Mówi Jezus do głuchoniemego 

– Effatha,  to znaczy otwórz się. 

Zmysł słuchu to cudowna rzecz. 

Gotowość do słuchania, to 

podstawowy warunek uczest-

nictwa w życiu społecznym, a 

więc także w liturgii. Jak mało 

ludzi potrafi prawdziwie słu-

chać. Umiejętność słuchania 

rodzi się z milczenia i ciszy. 

Chrystus nie przechodzi obojęt-

nie obok nieszczęścia. Uzdra-

wia głuchoniemego człowieka. 

Zdumieni ludzie mówili: 

„Dobrze uczynił wszystko; 

nawet głuchym słuch przywraca 

i niemym mowę”. U Chrystusa 

nie szata zdobi człowieka i „nie 

ma względu na osoby”, liczy się 

każdy człowiek. Zupełnie 

odmienił Jezus los dotkniętych 

kalectwem. Ludzie ujrzeli w 

Nim ratunek nie tylko dla 

swego zdrowia, ale zobaczyli 

przede wszystkim sens i wiel-

kość swojej misji. Przypominał 

o niej często nasz św. Papież 

Jan Paweł II, który przykazanie 

miłości bliźniego uczynił swo-

im własnym, utożsamiał się z 

„maluczkimi”. Jest bowiem w 

duszy człowieka kryjówka, 

której nie otworzy nikt i nic, jak 

tylko dobroć i bezinteresowna 

miłość. W ten sposób możemy 

wejść do tajemnicy braterstwa i 

jedności w Chrystusie. Wyja-

śnia nam to drugie dzisiejsze 

czytanie. Jeżeli między Bogiem 

i człowiekiem ma zaistnieć 

więź, przyjaźń, to konieczne 

jest, aby człowiek słyszał słowo 

Boże, rozumiał je i przyjął do 

serca swego. Dlatego uzdrowie-

nie głuchoniemego ma głębszy 

sens niż tylko samo usunięcie 

kalectwa. Jezus otwiera nam 

oczy, uszy, usta i serce na 

słowo Boże, abyśmy mogli za 

nie wielbić Boga i głosić Jego 

chwałę. Jezus uzdrawiając nie 

tyle naprawia czy udoskonala 

stare stworzenie, ile raczej 

rozpoczyna dzieło nowego 

stwarzania, „a wszystko, co 

uczynił było bardzo dobre”. 
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