
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. 

skich 

830 zajęta 

1000 – int. Kół Różańco-

wych: ogólna: Aby 

wzrastały możliwości 

kształcenia się i pracy 

dla wszystkich ludzi 

młodych.  

misyjna: Aby katecheci 

byli w swoim życiu kon-

sekwentnymi świadkami 

wiary, którą głoszą. 

1130 + Piotr Dorabialski /

greg.26/ 

1300 + Bożena Brzozow-

ska w 11. rocz. śm., 

Helena i Bolesław Fe-

dorczyk  

1800 + za dusze w czyść-

cu cierpiące i konające 

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 + Jacek, Waldemar 

Kruszewski, Piotr Zieliń-

ski 

1800 – z podz. za otrzy-

mane łaski oraz z prośbą 

o zdrowie i Boże błog. 

dla Barbary i Krzysztofa  

Żaboklickich z okazji 34. 

rocz. ślubu oraz o łaski 

dla ich dzieci i wnucząt 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.25/ 

 

27 WRZEŚNIA, 26 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Melania i Stanisław 

Wojciechowscy, cr. Bro-

dowskich i Wojciechow-

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.20/ 

22 września, wtorek, 
700 wolna 

800 + Irena Łabęcka w 

3.r.śm., Eugenia i Tade-

usz Stankiewicz, Adam 

Janas 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.21/ 

1800 + Bartosz 

23 września, środa, Św. 

Pio z Petyrelciny, wspo-

mnienie 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.22/ 

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-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

Boże błog. i rozeznanie 

powołania życiowego 

dla Małgorzaty z racji 

18. rocz. urodzin oraz o 

Boże błog. w 37. r. ślubu 

Barbary i Janusza; + 

INTENCJE MSZALNE 

25 Niedziela 

Zwykła  

20.09.2015 

20 WRZEŚNIA, 25 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Bernardyna Kowal-

czyk w 30 dniu po śm. 

830 + Piotr Dorabialski /

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, 

Elżbieta Trojanowska 

1800 wolna 

21 września, poniedzia-

łek, św. Mateusza, apo-

stoła i ewangelisty, 

święto 
700 – dz.-bł. z prośbą o 

Boże bł. i potrzebne łaski 

dla Michała, Marii i 

Franciszka 

800 wolna 

1800 + Tadeusz Kuchar-

czyk w 2. r.śm., cr. Ku-

charczyków, Feliksa (k) 

Wojda  

Stanisław Polkowski w 

30. dni po śm., 

24 września, czwartek 
700 + Piotr Dorabialski /

greg.23/ 

800 wolna 

1800 + Bernardyna Ko-

walczyk  (od rodziny 

Cabanów)  

1800 – o zdrowie i błog. 

Boże dla Michała z oka-

zji urodzin 

25 września, piątek, Św. 

Władysława z Gielnio-

wa, prezbitera, wspo-

mnienie 

700 – dz.-bł. w 22. rocz. 

ślubu 

800 + Piotr Dorabialski /

greg.24/ 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Janina i Michał 

Misztal, Stefania, Jan i 

Zdzisław Karcz; - w 

intencji Grupy AA 

„Wrzos” o potrzebne 

łaski dla wszystkich w 

20. rocz. powstania Gru-

py 

26 września, sobota 

700 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  25 Niedzielę Zwykłą  

20.09.2015 r. 

 

 Dziś obchodzimy Dzień Środków 

Oddziaływania Społecznego. W na-

szych modlitwach pamiętajmy o tych, 

którzy przekazują nam prawdę, uczą 

miłości i życzliwości względem in-

nych. Szczególnie pamiętajmy o naszej 

diecezjalnej Katolickiej Stacji Radio-

wej Warszawa 106,2 oraz Tygodniku 

Idziemy i powstającej Diecezjalnej Te-

lewizji Internetowej. 

 Serdeczne podziękowania za złożone 

ofiary składa Rektorat Wyższego Se-

minarium Duchownego naszej Diece-

zji, Komitet Budowy Organów w na-

szej parafii oraz Ks. Zbigniew - misjo-

narz z Kazachstanu. 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

„Veni Creator” zaprasza na Rekolek-

cje Ewangelizacyjne  REO wszyst-

kich tych, którzy: pragną lepiej się mo-

dlić, czują się samotni i zagubieni, żyją 

w pośpiechu, chcą bliżej poznać Boga, 

w którego wierzą. Rekolekcje popro-

wadzi ks. Wojciech Pieniak. Będzie to 

cykl środowych spotkań. Pierwsze 

spotkanie  we środę 23 września 201-

2015r. o godz. 19.00  w dolnej kaplicy. 

Wszystkich parafian prosimy o gorącą 

modlitwę w intencji rekolektantów i 

Mdr 2,12.17-20; 

Ps 54,3-6.8;  

Jk 3,16-4,3;  

2 Tes 2,14;  

Mk 9,30-37  

Jezus i Jego uczniowie 

podróżowali przez Gali-

leę, On jednak nie 

chciał, żeby kto wie-

dział o tym. Pouczał 

b o w i e m  s w o i c h 

uczniów i mówił im: 

Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci 

Go zabiją, lecz zabity 

po trzech dniach zmar-

twychwstanie. Oni 

jednak nie rozumieli 

tych słów, a bali się Go 

pytać. Tak przyszli do 

Kafarnaum. Gdy był w 

domu, zapytał ich: O 

czym to rozprawialiście 

w drodze? Lecz oni 

milczeli, w drodze bo-

wiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z 

nich jest największy. 

On usiadł, przywołał 

Dwunastu i rzekł do 

nich: Jeśli kto chce być 

pierwszym, niech bę-

dzie ostatnim ze wszyst-

kich i sługą wszystkich! 

Potem wziął dziecko, 

postawił je przed nimi i 

objąwszy je ramionami, 

rzekł do nich: Kto 

przyjmuje jedno z tych 

dzieci w imię moje, 

Mnie przyjmuje; a kto 

Mnie przyjmuje, nie 

przyjmuje Mnie, lecz 

Tego, który Mnie po-

słał.  

osób posługujących. 

 Po wakacjach zapraszamy dzieci i 

młodzież do śpiewania w naszych 

scholach parafialnych. Schola młod-

sza i zespół fletowy spotyka się na pró-

bach w szkole 218-tej, a schola starsza 

(młodzieżowa) ma swoje próby w sal-

ce pod kancelarią. Więcej 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 jednogodzin-

ne zapraszamy wszystkich, którzy za-

mierzają w przyszłym roku zawrzeć 

sakramentalny związek małżeński. 

Wejście od strony kancelarii parafial-

nej. 

 Wszystkich kandydatów do bierzmo-

wania - dwie grupy zapraszamy na 

spotkanie z księdzem Markiem, dziś 

20 września po Mszy św. o godz. 

11.30. 

 Koło Różańcowe serdecznie zapra-

sza na pielgrzymkę do Sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Polski w Osu-

chowej w dniu 3 października br. Bliż-

sze informacje i zapisy u P. Janiny, tel. 

507 478 245. Wyjazd autokarem 

sprzed kościoła o godz. 7.00 

 Zapowiedzi Przedmałżeńskie 

 Michał Cieślikowski, kawaler z War-

szawy i Agata Wypyska, panna z para-

fii tutejszej. 

XXV Niedziela zwykła – 20.09  

 

 Chrystus wśród nas 

 

 Uczniowie „posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest 

największy”. Chrystus przywo-

łuje ich do siebie i rozpoczyna 

swoistą lekcję nawiązując do 

tego, co się przed chwilą działo. 

Uczniowie bowiem puścili 

wodze swej fantazji i prześciga-

li się w rysowaniu własnej 

wielkości i znaczenia, jakie 

będą posiadali w królestwie 

Bożym. Jak widać, nawet 

codzienna obecność z Jezusem i 

„ocieranie się o świętości” nie 

jest gwarantem wyzbycia się 

żądz czysto ludzkich. Jezus 

najpierw cierpliwie wyjaśnia 

im, że w Jego królestwie hierar-

chia wartości jest zgoła inna, 

niż w otaczającym świecie. 

Mówi im, że kto chce wejść do 

tego królestwa i „kto chce być 

pierwszym niech będzie ostat-

nim ze wszystkich, sługą 

wszystkich”. Potem zaś bierze 

dziecko, stawia przed nimi i 

ukazuje jako wzór do naślado-

wania. „Kto przyjmuje jedno z 

tych dzieci w imię moje, Mnie 

przyjmuje; a kto Mnie przyjmu-

je, nie przyjmuje mnie, lecz 

Tego, który Mnie posłał”. 

Dziecko, które Chrystus posta-

wił przed gronem apostołów, 

stanowi uosobienie szczerości i 

prawdy. W dziecku nie ma 

zakłamania. Dlatego nasza 

postawa względem Boga i 

otaczającego nas świata, to 

postawa prawdy i mądrości 

szczerej. Chrystus Zmartwych-

wstały żyje wśród nas. Zbawcza 

moc Jego słów i czynów w 

sakramentach świętych i litur-

gii, jest nam zawsze i wszędzie 

dostępna. Ale my potrzebujemy 

dożo czasu, aby Go poznać, 

pójść Jego drogą i dawać świa-

dectwo, że Pan jest z nami. W 

dzisiejszej niedzieli poświęco-

nej Środkom Społecznego 

Przekazu, te słowa Chrystusa są 

szczególnie do wykorzystania w 

budowaniu Królestwa Bożego – 

wybierając dobro a protestując 

przeciwko złu.  
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