
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. 

65 r. ślubu z prośbą o zdro-

wie i Boże bł. dla cr.; - dz. – 

bł. w 50 r. ślubu PP. Euge-

niusza i Antoniny Kordu-

szewskich oraz bł. Boże dla 

cr.; - dz. – bł. w dniu urodzin 

Hiacynty; + Jadwiga, Edward 

Woźniak, Grażyna Niewia-

domska; + Henryk Osiński w 

3 r. śm., Irena, Wacław, Jan 

Teklińscy; + Tadeusz Brud-

nicki w 3 r. śm., Sabina, 

Stanisław Borowscy, Helena, 

Jan Brudniccy; + Henryk 

Błędowski w r. śm., cr. Pasz-

kiewiczów, Zaborowskich ; + 

Renart Lichniak, Kazimierz 

Lichniak w 2 r. śm.; + Ry-

szard Rej w 8 r. śm., jego 

rodzice, dziadkowie, brat, 

bratowa 

1800 + Helena Makulec w 17 

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  

18 PAŹDZIERNIKA, 29 

NIEDZIELA ZWYKŁA,  

700 + Stanisław Stanik /

greg.17/ 

830 + Jadwiga i Marian Ma-

terka, Genowefa i Antoni 

Taczalscy, Stanisława (k) i 

Wacław Dziewulscy 

1000 – za Parafian i szczegól-

nie za Bierzmowanych   

1130 + Czesław i Janina 

Mitrus 

1300  chrzest; Wojciech 

Kozakiewicz; zbiorowa: - 

int. dz. – bł. w int. małżon-

ków Jadwigi i Stanisława z 

ok. 55 r. ślubu, o bł. Boże i 

wszelkie potrzebne łaski dla 

jubilatów i cr.; - dz. - bł. w 

10 r. ur. Macieja i bł. Boże 

dla cr.; - dz. – bł. PP. Marian-

ny i Władysława Rżyskich w 

śm. 

14 października, środa 
700 wolna 

800 + Stanisław Stanik /

greg.13/ 

800 + Eugeniusz w 10 r. śm., 

Marianna, Jan, Aleksandra 

(k), Aleksander, Apolonia, 

Edmund 

1800  zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata,  z 

prośbą o Jego intronizację w 

naszych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę Różań-

cową, aby Polska była wierna 

Bogu, krzyżowi i Ewangelii, 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; - o Boże bł. i 

opiekę MB na każdy dzień, o 

Bł. Boże dla członków Ro-

dziny Różańcowej i ich 

Rodzin, o życie wieczne dla 

zmarłych, - int. dziękczynna 

z prośbą o Boże Bł. i szczę-

śliwe narodzenie dziecka dla 

Iwony i Stanisława Fluden w 

1 r. ślubu,: + Danuta Hattow-

ska, Agnieszka, Józef, An-

drzej, Zygmunt Jankowscy; + 

Anna i Kasia Gajewskie; 

15 października, czwartek, 

Św. Teresy od Jezusa, dzie-

wicy i doktora Kościoła, 

wspomnienie 

700 – o Bł. Boże, zdrowie i 

wszelkie łaski dla Siostry 

Teresy w dniu imienin 

800 + Stanisław Stanik /

greg.14/ 

800 + Jadwiga, Władysław, 

INTENCJE MSZALNE 

28 Niedziela 

Zwykła  

11.10.2015 

 

11 PAŹDZIERNIKA, 28 

NIEDZIELA ZWYKŁA 

700 + Stanisław Stanik /

greg.10/ 

830 + Stanisław, Janina, 

Marianna, Michał Wochniak, 

Józef, Józefa (k) Pełka 

1000 + Jan Płoński w 17 rocz. 

śm., dziadków, rodziców, 

teściów, braci, sióstr i szwa-

grów 

1130 + Piotr Dorabialski w11 

r. śm., cr. Dorabialskich, 

Szydłowskich 

1300 + Edward Krzemiński z 

racji imienin 

1300 – o szczęśliwą operację 

dla Pawła, łaskę zdrowia i Bł. 

Boże dla całej rodziny  

1800 zajęta  

12 października, poniedzia-

łek 

700 – w int. wiadomej Panu 

Bogu i znanej ofiarodawcy  

800 + Stanisław Stanik /

greg.11/ 

1800 + Janusz Felak, Jadwiga, 

Zbigniew Marcinkiewicz, 

Tadeusz Jacek 

1800 + Stanisław Domalewski 

w 3 r. śm., jego rodzice, 

teściowie i rodzeństwo  

13 października, wtorek, 

Bł. Honorata Koźmińskie-

go, prezbitera, wspomnie-

nie  

700 wolna 

800 + Stanisław Stanik /

greg.12/  

1800 + Edward saganek z 

racji imienin 

1800 + Stefan Łokieć w 2 r. 

Pelagia , Wacław, Jan, Stani-

sław, zmarli z ich rodzin 

1800 + Marianna, Józef Milik, 

Anna, Mieczysław Mosiej-

czuk 

1800 + Jadwiga i Teresa 

Borowskie w dniu imienin 

16 października, piątek, Św. 

Jadwigi Śląskiej, wspo-

mnienie 

700 + Jadwiga, Lech Prusakie-

wicz 

800 + Stanisław Stanik /

greg.15/ 

800 + Jadwiga 

1800 zbiorowa za zmarłych: 

+ Anna Henryka Kałuska w 

30 dz. po śm.; + Małgorzata 

Bereda  

17 października, sobota, 

Św. Ignacego Antiocheń-

skiego, biskupa i męczenni-

ka, wspomnienie 

700 + Maria – Małgorzata, 

Helena, Władysław  Kosio-

rek, Mieczysław, Michalina 

Mioduszewscy 

800 + Stanisław Stanik /

greg.16/ 

1800 + Danuta Lewińska w 15 

r. śm., Jan Lewiński w 6 r. 

śm. 

1800 + Stanisława (k) w 5. 

r.śm., Jan Oljasz, Zofia, Jan 

Kępińscy 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  28 Niedzielę Zwykłą  

11.10.2015 r. 

 

 Dziś, Kościół w Polsce obchodzi XV 

Dzień Papieski pod hasłem: Św. Jan Pa-

weł II - Patron Rodziny. Ofiary składane 

przy tej okazji do puszki znajdującej się 

na środku kościoła Dar Serca są przezna-

czone na stypendia dla zdolnej młodzieży 

z niezamożnych rodzin. Jest to żywy po-

mnik jednego z największych polaków. 

 Dziś, w ramach rocznego przygotowania 

dzieci do Pierwszej Komunii Św. i ich 

rodziców zapraszamy na Mszę św. o 

godz. 11.30, którą będzie prowadził ks. 

Proboszcz. Obecność dzieci obowiązko-

wa. Dzieci otrzymają Książeczki do Na-

bożeństwa . 

 23 września rozpoczęły się w naszej para-

fii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odno-

wy REO. Lista uczestników jest już za-

mknięta. Ponieważ rekolekcje potrwają 

prawie do końca listopada bardzo prosimy 

naszych Parafian o szczególną modlitwę o 

wytrwałość i dobre owoce rekolekcji za-

równo dla rekolektantów jak i dla osób 

posługujących. Wspólnota Odnowy w Du-

chu Świętym "Veni Creator". 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone 

przez dzieci będzie w każdą środę paź-

dziernika o godz. 17.15. Panowie z Koła 

Różańcowego prowadzić będą Różaniec 

w poniedziałki, Rodzina Radia Maryja we 

czwartki, a Odnowa w Duchu św. w piąt-

ki. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

Mdr 7,7-11;  

Ps 90,12-17; 

Hbr 4,12-13;  

Mk 10,17-30  

Gdy Jezus wybierał się w drogę, 

przybiegł pewien człowiek i 
upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: Nauczycielu dobry, co 

mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu 

nazywasz Mnie dobrym? Nikt 
nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
Znasz przykazania: Nie zabijaj, 

nie cudzołóż, nie kradnij, nie 
zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 
czcij swego ojca i matkę. On Mu 

rzekł: Nauczycielu, wszystkiego 
tego przestrzegałem od mojej 

młodości. Wtedy Jezus spojrzał z 
miłością na niego i rzekł mu: 
Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w 
niebie. Potem przyjdź i chodź za 

Mną. Lecz on spochmurniał na 
te słowa i odszedł zasmucony, 

miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło 
i rzekł do swoich uczniów: Jak 

trudno jest bogatym wejść do 
królestwa Bożego. Uczniowie 
zdumieli się na Jego słowa, lecz 

Jezus powtórnie rzekł im: 
Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego . Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niż bogatemu wejść do 

królestwa Bożego. A oni tym 
bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: Któż więc może 

się zbawić? Jezus spojrzał na 
nich i rzekł: U ludzi to niemożli-
we, ale nie u Boga; bo u Boga 

wszystko jest możliwe. Wtedy 
Piotr zaczął mówić do Niego: 

Oto my opuściliśmy wszystko i 
poszliśmy za Tobą. Jezus odpo-
wiedział: Zaprawdę, powiadam 

wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i 
pól z powodu Mnie i z powodu 

Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym 
czasie, domów, braci, sióstr, 

matek, dzieci i pól, wśród 
prześladowań, a życia wiecznego 

w czasie przyszłym.  

 Minął właśnie rok od podjęcia przez 

Parafię inicjatywy budowy organów 

piszczałkowych w naszym kościele. Z tej 

racji dziś, przy okazji comiesięcznej kwe-

sty na ten instrument, członkowie Para-

fialnego Komitetu Budowy Organów będą 

informowali o dotychczasowych działa-

niach i planach na kolejny rok. Cegiełki o 

wartości od 50 zł wzwyż są dostępne w 

Zakrystii i kancelarii parafialnej.  

 Za tydzień, 18 października (niedziela) 

odbędzie się w naszej Parafii Wizytacja 

Kanoniczna J.E. Ks. Bpa Marka Solar-

czyka. O godzinie 10.00 Ks. Biskup 

udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej 

młodzieży. Prosimy poszczególne grupy: 

modlitewne, liturgiczne i charytatywne o 

przygotowanie raportów ze swojej 5-

letniej pracy. 

 Można już rezerwować intencje mszalne 

na przyszły rok. Chętnych zapraszamy 

do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypo-

minkowej przyjmujemy w zakrystii i kan-

celarii. Wieczorne Msze święte - w listo-

padzie codziennie, a w ciągu roku w każ-

dy piątek - odprawiane są w intencjach 

wypominkowych. Kartki są wyłożone na 

stolikach przy wyjściu z kościoła. 

 Kandydatów do Bierzmowania zapra-

szamy na dwie obowiązkowe próby 

przed przyjęciem tego sakramentu: w śro-

dę - 14. 10. i w czwartek - 15. 10. po 

Mszy św. wieczornej, o godz. 18.45 w 

kościele. Na próbę czwartkową oprócz 

kandydatów zapraszamy również i świad-

ków Bierzmowania.  

XXVIII Niedziela zwykła – 

11.10 

 

 Wybierać musimy 

 

 Raz wybrawszy – ciągle 

wybierać musimy, Wybór jest 

wyrazem wolności człowieka i 

jego wielkości. Poprzez wybór 

decydujemy o kształcie nasze-

go życia. Czasem stajemy 

przed decyzjami ogromnie 

ważnymi, kluczowymi w 

naszym życiu i sięgającymi w 

wieczność. Przed takim egzy-

stencjalnym wyborem stanął – 

w dziś czytanej Ewangelii – ów 

młody człowiek, któremu Jezus 

zaproponował: „Idź, sprzedaj, 

co masz i rozdaj ubogim, a 

będziesz miał skarb w niebie. 

Potem przyjdź, weź swój krzyż 

i chodź za mną”. Nie ma dnia, 

w którym nie bylibyśmy zmu-

szeni do podjęcia jakiejś decy-

zji. Wybieramy zawsze to, w 

czym widzimy dobro, co mie-

ści się w ludzkiej hierarchii 

wartości. Wartość ma coś 

wspólnego z miłością, zagrze-

wa do działania i nadaje życiu 

sens. Nie znaczy to, że chrze-

ścijanin ma gardzić tym świa-

tem, w którym ma odkrywać 

Boga – wartość wszystkich 

wartości. Bóg jest wszędzie 

blisko nas, jako pierwsza 

przyczyna, a bogactwo nie 

może przesłaniać horyzontu 

wieczności. Bagaż bogactwa 

może nam jednak sprawiać 

pewne trudności, jak wielbłą-

dowi przejście przez dość 

ciasną bramę w Jerozolimie, 

zwaną „Uchem igielnym”. Bóg 

przede wszystkim, ale nie 

wbrew światu, lecz poprzez 

świat, który sam stworzył. Taka 

jest chrześcijańska mądrość. W 

dzisiejszej Ewangelii Chrystus 

nam mówi o hierarchii warto-

ści, o właściwej postawie 

człowieka w stosunku do dóbr 

tego świata. Wartością jest to, 

co dla człowieka jest dobrem, 

co jest dla niego istotne, ważne 

i sensowne, bo dotyczy jego 

samego i jego najbliższych.  
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