
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 + Mieczysława (k) i Mie-

czysław  Krasnodębscy, 

Mirosław Krasnodębski, Jan i 

Genowefa Karczewscy 

1000 – int. KR, + Ks. Wiesław 

Kalisiak 

1130 + Bogdan Narbutt w 16. 

r.śm. 

1130  - dz.-bł. PP Anny i 

Andrzeja Chruścińskich  w 

30. r. ślubu z prośba o bł. 

Boże dla cr. 

1300 + c.r. Kwiatkowskich i 

Kocięckich 

13
00 – dz.-bł. PP Danuty i 

Jana Kępińskich w 44. r. 

ślubu, z prośba i bł. Boże dla 

c.r.  

1800 + Wacław Zając w 29. 

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  

cych w naszej parafii; - dz.-

bł. z okazji 4. r. urodzin dla 

Leonarda i 1. r. chrztu dla 

Kornelki; + Stefania, Jan i 

Zdzisław Karcz, Janina i 

Michał Misztal;   

24 października, sobota 

700 + Ks. parał. Wiesław 

Kalisiak 

800 + Stanisław Stanik /

greg.23/ 

1500 ślub; Wagner - Migdał 

1800 + Tadeusz Więsyk, 

Feliksa (k) i Piotr Woźniak 

1800 + Stefania i Władysław 

Osiakowie, Włodzimierz 

Kołakowski i zm. z ich rodzin 

 

25 PAŹDZIERNIKA, 30 

NIEDZIELA ZWYKŁA 

700 + Stanisław Stanik /

greg.24/ 

wie, brat, bratowa 

1800 + Helena Makulec w 17 

r. śm. 

19 października, poniedzia-

łek, Bł. Jerzego Popiełuszki, 

prezbitera i męczennika 

7
00 + Mieczysław Gałan w 

30. dniu po śm.  

800 + Jan i Helena Żelazo, 

Bogdan Żelazo 

1800 + Stanisław Stanik /

greg.18/ 

1800 – w intencji Braci z 

Róży Męskiej za wstawien-

nictwem Bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki i o pokój wieczny 

plazm. Braci: Henryka Mu-

danta, Tadeusza Szymbor-

skiego, Józefa Pełki, Stanisła-

wa Zająca, Jana Ostrowskie-

go, Kajetana Domańskiego, 

Tadeusza Maja, Władysława 

Urawskiego i Jana Bilskiego.  

20 października, wtorek, 

Św. Jana Kantego, prezbite-

ra, wspomnienie  
700 + Ks. Krzysztof Wojno 

800 + Stanisław Stanik /

greg.19/  

800 + Mariusz, Henryk Wicik 

w 1. r. śm., cr. Lechów i 

Wicików 

1800 + Józefa (k), i Jarosław 

Wojciechowscy i zm. z cr. 

1800 + Bogusław Jarzębowski 

w 11. r.śm. 

21 października, środa, Bł. 

Jakuba Strzemię, biskupa, 

wspomnienie 

700 wolna 

700 wolna 

800 + Stanisław Stanik /

greg.20/ 

1800  zbiorowa: - w intencji 

INTENCJE MSZALNE 

29 Niedziela 

Zwykła  

18.10.2015 

 

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 Mi-

trus 

1300  chrzest; Wojciech 

Kozakiewicz, Mateusz Anto-

ni Rams; zbiorowa: - int. dz. 

– bł. w int. małżonków Ja-

dwigi 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. Marianny i 

Władysława Rżyskich w 65 r. 

ślubu z prośbą o zdrowie i 

Boże bł. dla cr.; - dz. – bł. w 

50 r. ślubu PP. Eugeniusza i 

Antoniny Korduszewskich 

oraz bł. Boże dla cr.; - dz. – 

bł. w dniu urodzin Hiacynty z 

prośbą o bł. Boże; + Jadwiga, 

Edward Woźniak, Grażyna 

Niewiadomska; + Henryk 

Osiński w 3 r. śm., Irena, 

Wacław, Jan Teklińscy; + 

Tadeusz Brudnicki w 3 r. śm., 

Sabina, Stanisław Borowscy, 

Helena, Jan Brudniccy; + 

Henryk Błędowski w r. śm., 

cr. Paszkiewiczów, Zaborow-

skich ; + Renart Lichniak, 

Kazimierz Lichniak w 2 r. 

śm.; + Ryszard Rej w 8 r. 

śm., jego rodzice, dziadko-

wynagradzającej Najświętsze-

mu 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; + Bogusław, 

Andrzej Jezierscy w 9. r.śm., 

cr. Jezierskich i Pietrzaków; + 

Kazimierz Gańko i jego 

rodzice, cr, Bramów i Milew-

skich; + Andrzej Gryz i zm. z 

c.r.;  + Anna i Kasia Gajew-

skie; 

22 października, czwartek, 

Św. Jana Pawła II, papieża, 

wspomnienie 

700 wolna 

800 + Stanisław Stanik /

greg.21/ 

1800 + Helena w 12. r.śm., 

Kazimierz, Zbigniew Gajew-

scy 

1800 – dz.-bł. Anny 

23 października, piątek 

700 – w intencji Ks. Probosz-

cza z okazji urodzin 

700 wolna 

800 + Stanisław Stanik /

greg.22/ 

1800 zbiorowa za zmarłych: 

- w intencji Ks. Proboszcza i 

wszystkich księży pracują-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  29 Niedzielę Zwykłą  

18.10.2015 r. 

 

 Dziś, 18 października przeżywamy się w 

naszej Parafii Wizytację Kanoniczną J.E. 

Ks. Bpa Marka Solarczyka. O godzinie 

10.00 Ks. Biskup udzieli Sakramentu 

Bierzmowania naszej młodzieży. Prosimy 

poszczególne grupy: modlitewne, litur-

giczne i charytatywne o przygotowanie 

raportów ze swojej 5-letniej pracy. Spra-

wozdania te złożymy Ks. Biskupowi pod-

czas Mszy św. o godz. 11.30. 

 Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Naszy-

mi modlitwami wspieramy Dzieło Misyj-

ne Kościoła na świecie. Niechaj rodzinny 

Różaniec w tym tygodniu będzie ofiaro-

wany w tej intencji. Serdeczne Bóg zapłać 

za ofiary złożone na tacę, a przeznaczone 

na misje.  

 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, Panie z Koła Różańcowego 

Iz 53,10-11; 

Hbr 4,14-16; 

Mk 10,35-45  

Jakub i Jan synowie Zebe-

deusza zbliżyli się do Jezusa 

i rzekli: Nauczycielu, chce-

my, żebyś nam uczynił to, o 

co Cię poprosimy. On ich 

zapytał: Co chcecie, żebym 

wam uczynił? Rzekli Mu: 

Daj nam, żebyśmy w Twojej 

chwale siedzieli jeden po 

prawej, drugi po lewej Twej 
stronie. Jezus im odparł: Nie 

wiecie, o co prosicie. Czy 

możecie pić kielich, który Ja 

mam pić, albo przyjąć 

chrzest, którym Ja mam być 

ochrzczony? Odpowiedzieli 

Mu: Możemy. Lecz Jezus 

rzekł do nich: Kielich, który 

Ja mam pić, pić będziecie; i 

chrzest, który Ja mam przy-

jąć, wy również przyjmie-

cie. Nie do Mnie jednak 

należy dać miejsce po mojej 

stronie prawej lub lewej, ale 

[dostanie się ono] tym, dla 

których zostało przygotowa-

n e .  G d y  d z i e s i ę c i u 

[pozostałych] to usłyszało, 

poczęli oburzać się na 

Jakuba i Jana. A Jezus 

przywołał ich do siebie i 
rzekł do nich: Wiecie, że ci, 

którzy uchodzą za władców 

narodów, uciskają je, a ich 

wielcy dają im odczuć swą 

władzę. Nie tak będzie 

między wami. Lecz kto by 

między wami chciał się stać 

wielkim, niech będzie sługą 

waszym. A kto by chciał 

być pierwszym między 

wami, niech będzie niewol-

nikiem wszystkich. Bo i Syn 

Człowieczy nie przyszedł, 

aby Mu służono, lecz żeby 

służyć i dać swoje życie na 

okup za wielu.  

we wtorki, Rodzina Radia Maryja we 

czwartki, a Odnowa w Duchu św. w piąt-

ki. Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

 W ubiegłą niedzielę odbyła się kolejna 

miesięczna kwesta na budowę organów 

piszczałkowych w naszym kościele. Dzię-

ki ofiarności naszych Parafian i Gości - z 

ofiar do puszek i z rozprowadzonych ce-

giełek -  uzyskaliśmy kwotę 5650 zł.  

Serdecznie Wszystkim dziękujemy i 

nadal prosimy o wspomaganie dzieła bu-

dowy organów. Podczas najbliższej kwe-

sty, 8 listopada, będą rozprowadzane ka-

lendarze na przyszły rok 2016 

(ilustrowane zdjęciami z naszej kroniki 

parafii). Dochód ze sprzedaży kalenda-

rza zasili konto organowe. 

 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. 

 Zadomowienie Chrystusa w sumieniu jest 

najdoskonalszą odpowiedzią na wszystkie 

dylematy prawno- moralne. O sumieniu 

chrześcijańskim pisze ks. prof. Tadeusz 

Guz w dzisiejszym wydaniu Naszego 

Dziennika, który dostępny jest przy wyj-

ściu z kościoła. Zachęcam do zakupu. 

XXIX Niedziela zwykła – 

18.10  

 

 Kto chce być wielkim 

 

 Wielkie bywają ludzkie biedy, 

tak wielkie, że poszarzają 

nasze twarze, wygaszają oczy i 

przygarbiają plecy. Przed-

wieczny Syn Boży stał się 

człowiekiem i wziął na siebie 

nasze cierpienia i grzechy, 

przyjął postać sługi, aby uspra-

wiedliwić wielu. „Spodobało 

się Panu zmiażdżyć swojego 

Sługę cierpieniem”. Chrystus, 

Cierpiący Sługa i Pośrednik 

wobec Ojca służy ludziom, bo 

zna ich cierpienia, słabości i 

kłopoty. Ukazuje drogi praw-

dziwej wielkości człowieka, 

wzywa do pokornej służby 

ludziom, która przynosi pokój i 

uwalnia od pychy. W dzisiej-

szej liturgii otrzymujemy 

konkretny program, by służyć 

w pokorze ludziom, bo u Boga 

to jest wielkie, co pokorne i 

służebne. „Syn Człowieczy nie 

przyszedł, aby Mu służono, 

lecz żeby służyć i dać swoje 

życie za wielu”. Dlatego Ko-

ściół, idąc z ewangeliczną 

misją do wszystkich ludów 

ziemi, oferuje im Chrystusowe 

zbawienie. Dziś w Niedzielę 

Misyjną zbliżmy się z ufnością 

do tronu łaski, abyśmy otrzy-

mali miłosierdzie i znaleźli 

łaskę w stosownej chwili. 

Chrystus w dzisiejszej Ewan-

gelii mówi nam: „Kto by 

między wami chciał się stać 

wielki, niech będzie sługą 

waszym. A kto by chciał być 

pierwszy między wami, niech 

będzie niewolnikiem wszyst-

kich”. Jezus bardzo ostro 

potępia wybujałe starania o 

pierwsze miejsca. Swoich 

uczniów zaprasza, aby szli 

Jego drogą, „Sługi Pańskiego”. 

I oto nasz Papież – św. Jan 

Paweł II – w pierwszym prze-

mówieniu do ludu, na rozpo-

częcie pontyfikatu prosi: 

„Pomóżcie mi, ażebym mógł 

wam służyć”.  

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151018.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151018.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151018.htm#czytania

