
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. 

greg.19/  

1000 + Apolonia Sikora i 

cr. 

1130 + Jadwiga Regul-

ska, Kazimierz, Włady-

sława (k), Andrzej Cho-

lewińscy 

1300 zbiorowa: chrzest: 

Zofia Anna Iwanik ; + 

Piotr Dobrzyński, cr. 

Skorupków,  + Jerzy 

Skrzycki, Tadeusz, Salo-

mea Skrzyccy, Mieczy-

sław Gawryś; Ryszard 

Macheta w 35. r.śm., 

Weronika Walkowska, 

1800 – dz.-bł. Jana Kę-

pińskiego z racji urodzin,  

z prośbą o Boże bł. dla 

cr. 

 

 

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  

łych: + Janina i Michał 

Misztal, Stefania, Jan i 

Zdzisław Karcz; 

19 września, sobota 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.18/ 

800 wolna 

1600 ślub: Kosiarek - 

Tereszko  

1800 + Bronisława (k), 

Helena, Janina, Eugenia, 

Katarzyna, Józef, Ks. 

Marian 

20 WRZEŚNIA, 25 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Barnardyna Kowal-

czyk w 30 dniu po śm. 

830 + Piotr Dorabialski /

800 – dz.-bł. w int. Lucy-

ny Ziółkowskiej 

1800 + Stefania i Antoni 

Rusinowscy, Helena 

Zalewska, Janusz i Gra-

żyna Felak, Maciej Wi-

niarski w 1 miesiąc po 

śm.  

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.13/ 

15 września, wtorek, 

Najśw. Maryi Panny 

Bolesnej, wspomnienie 

700 + Siostra Joanna 

Krakowiak 

800 + Jan Żórawski w 1. 

r. śm. 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.14/ 

1800 + Kazimierz Górec-

ki, jego rodzice i rodzeń-

stwo 

16 września, środa, Św. 

męczenników Korneliu-

sza, papieża i Cypriana, 

biskupa, wspomnienie 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.15/ 

700 – za Parafian 

800 wolna 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

INTENCJE MSZALNE 

24 Niedziela 

Zwykła  

13.09.2015 

13 WRZEŚNIA, 24 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.12/ 

830 + Marek i Jerzy, 

Szczepan i Maria Nowic-

cy, Genowefa i Józef 

Błażejczyk   

1000 + Jerzy Rej w 13. 

r.śm., cr. Rejów, Gaw-

dzików 

1130 + Helena Godlew-

ska w 7 r.śm., Antoni i 

Kazimiera Brzozowscy 

1300 + Piotr w 23 r.śm., 

Eugenia, Andrzej Ra-

dzio, Henryk w 10 r.śm., 

Bronisława (k), Danuta i 

Marian Antosik, Halina 

Rams;  

1300 – dz.- bł. PP Magda-

leny i Pawła w 1. r. ślubu 

z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo  

1800 – dz.-bł. z okazji 4. 

r. ślubu PP Jacka i Kata-

rzyny  

14 sierpnia, poniedzia-

łek, Podwyższenie 

Krzyża Świętego, święto 

700 – dz.-bł. z prośbą o 

Boże bł. i potrzebne łaski 

dla małż. Danuty i 

Krzysztofa z okazji 30. r. 

ślubu oraz o bł. Boże dla 

ich dzieci i wnuków 

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; + Maria i 

Kazimierz Majda; + 

Czesław Jagielski 

17 września, czwartek 
700 – dz. za kanonizację 

św. Zygmunta Szczęsne-

go-Felińskiego z prośbą, 

za Jego wstawiennic-

twem o rozwój Zgroma-

dzenia 

800 + Zbigniew Juzala w 

pół roku po śm. 

1800 + Joanna Kempa 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.16/ 

18 września, piątek, Św. 

Stanisława Kostki, za-

konnika, patrona Pol-

ski, święto 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.17/ 

700 wolna 

800 + Stanisław Woch-

niak w 36. r. śm.  

1800 zbiorowa za zmar-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  24 Niedzielę Zwykłą  

13.09.2015 r. 

 

 Dziś w niedzielę, 13-09, gościmy w naszej 

wspólnocie parafialnej Ks. Zbigniewa Le-

narta z Kazachstanu, który będzie nam 

głosił Słowo Boże. Ofiarami do puszki bę-

dziemy mogli wspierać jego pracę misyjną. 

 Ofiary składane na tacę przeznaczone są na 

Wyższe Seminarium Duchowne naszej 

diecezji. Bóg zapłać.  

 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy 

roczne przygotowanie dzieci do Pierw-

szej Komunii Św. i ich rodziców. W każ-

dą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o 

godz. 11.30, którą będzie prowadził ks. 

Proboszcz, zapraszamy dzieci z rodzicami. 

Dziś dzieci otrzymają różaniec. 

 Jak zawsze, w drugą niedzielę miesiąca 

trwa kwesta  na budowę organów pisz-

czałkowych w naszym kościele. Można 

dzisiaj  zakupić również pamiątkowe ce-

giełki. Dziękujemy wszystkim darczyńcom 

i prosimy o wsparcie - właśnie mija rok od 

zapoczątkowania naszego dzieła.  

 Różaniec Fatimski odprawimy w niedzie-

lę, 13 września o godz. 17.30  

 Legenda nie umiera nigdy. 19 września o 

godz. 9.00 na naszym parafialnym parkin-

gu zapraszamy na spotkanie miłośników 

dawnej motoryzacji. Zaprezentuj swój mo-

tocykl z dawnych lat i weź udział w kon-

kursach. 60. lat WFM 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

„Veni Creator” zaprasza na Rekolekcje 

Ewangelizacyjne  REO wszystkich tych, 

 Iz 50,5-9a;  

Ps 116A,1-6.8-9; 

Jk 2,14-18;  

Ga 6,14;  

Mk 8,27-35  

Potem Jezus udał się ze 

swoimi uczniami do wio-

sek pod Cezareą Filipową. 

W drodze pytał uczniów: 

Za kogo uważają Mnie 

ludzie? Oni Mu odpowie-

dzieli: Za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze 

inni za jednego z proro-

ków. On ich zapytał: A wy 

za kogo mnie uważacie? 

Odpowiedział Mu Piotr: 

Ty jesteś Mesjasz. Wtedy 

surowo im przykazał, żeby 

nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że 

Syn Człowieczy musi 

wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych 

w Piśmie; że będzie zabity, 

ale po trzech dniach zmar-

twychwstanie. A mówił 

zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na 

bok i zaczął Go upominać. 

Lecz On obrócił się i 

patrząc na swych uczniów, 

zgromił Piotra słowami: 

Zejdź Mi z oczu, szatanie, 

bo nie myślisz o tym, co 

Boże, ale o tym, co ludz-

kie. Potem przywołał do 

siebie tłum razem ze swo-

imi uczniami i rzekł im: 

Jeśli kto chce pójść za 

Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weź-

mie krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje! Bo kto 

chce zachować swoje 

życie, straci je; a kto straci 

swe życie z powodu Mnie 

i Ewangelii, zachowa je.  

którzy: pragną lepiej się modlić, czują się 

samotni i zagubieni, żyją w pośpiechu, 

chcą bliżej poznać Boga, w którego wie-

rzą. Rekolekcje poprowadzi ks. Wojciech 

Pieniak. Będzie to cykl środowych spo-

tkań. Pierwsze spotkanie  we środę 23 

września 2015r. o godz. 19.00  w dolnej 

kaplicy. Wszystkich parafian prosimy o 

gorącą modlitwę w intencji rekolektantów i 

osób posługujących. 

 Po wakacjach zapraszamy dzieci i mło-

dzież do śpiewania 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. Wię-

cej szczegółów u p. organisty i na stronie 

parafialnej w zakładce schole anińskie. 

 Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w 

naszej parafii 1 października o godz. 19.00 

na spotkania jednogodzinne zapraszamy 

wszystkich, którzy zamierzają w przy-

szłym roku zawrzeć sakramentalny zwią-

zek małżeński. Wejście od strony kancela-

rii parafialnej. 

 Wszystkich kandydatów do bierzmowania 

- dwie grupy zapraszamy na spotkanie z 

księdzem Markiem 20 września po Mszy 

św. o godz. 11.30. 

 Pierwsze powakacyjne spotkanie mini-

strantów i kandydatów odbędzie się w so-

botę - 19 września o godz. 10.00.  

 Zapowiedzi Przedmałżeńskie 

 Michał Cieślikowski, kawaler z Warszawy 

i Agata Wypyska, panna z parafii tutejszej. 

XXIV Niedziela zwykła – 13.09 

 

 Kim dla mnie jest Chrystus 
 

 Dziś w Ewangelii Jezus pyta 

swoich uczniów: „Za kogo 

uważają mnie ludzie? … A wy za 

kogo mnie macie?” Słyszymy 

wyznanie Piotra: „ Ty jesteś 

Mesjasz”, którego zapowiadali 

prorocy, który przychodzi, by 

nadać sens historii ludzkości. Ta 

niezwykła odpowiedź Piotra 

stanowi punkt zwrotny w drodze 

Jezusa. Opuszcza Galileę i 

kieruje się do Jeruzalem. Idzie ku 

swemu przeznaczeniu, ku drodze 

krzyżowej. Coraz częstsze stają 

się zapowiedzi Męki. Uczniowie 

się trwożą, nie rozumieją, co 

Jezus ma na myśli. Piotr uważa, 

iż będzie musiał wyperswadować 

Nauczycielowi Jego zamiary. A 

my w tym momencie odkrywamy 

jedną z podstawowych pokus, 

jakie drzemią w sercu człowieka: 

zapanować nad zamiarami 

Bożymi, stać się Jego doradcą, 

bo lepiej wiemy, co nam czynić 

trzeba. Piotr chce zająć miejsce 

przed Jezusem, jako wskazujący 

drogę. My też czasem chcemy 

dyktować Bogu myśli i drogi. 

Lecz Jezusa nie można wyprze-

dzić, trzeba iść za Nim, jeśli chce 

się iść drogą Bożą. Bardzo trudne 

jest przesłanie o krzyżu. Dla 

wielu jest szaleństwem. Gotowi 

jesteśmy przyjąć Chrystusa, jako 

tryumfatora, Pana nieba i ziemi. 

Owszem uznajemy Mesjasza 

cierpiącego dla zbawienia świata, 

ale czy my mamy iść tą drogą za 

Jezusem? Życie swoje – czas, 

siły, zdolności – dawać na różne 

sposoby? Tak! Taka jest nasza 

droga. Wzięcie krzyża jest zgodą 

na jakąś naszą cząstkową i 

niepełną współofiarę w łączności 

z Chrystusem. Nic dla człowieka 

bez udziału człowieka. Bóg nie 

wymaga od nas cierpiętnictwa 

czy afirmacji boleści, bo cierpie-

nie nie jest dobrem, ono jest 

jedynie drogą ku dobru. Jest 

łaską z ręki Ojca i możliwością 

uczestniczenia w dziele zbawie-

nia świata. W Ogrójcu Jezus 

mówi wielokrotnie do Ojca: 

„Jeśli to być może, niechaj 

odejdzie ode mnie ten kielich, 

wszakże nie jako ja chcę, ale jako 

Ty”. Wtedy cierpienie będzie 

błogosławione, chociaż boli. 
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