
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. 

Kazimiera(k) i Edmund 

Olesińscy, Bożena Hen-

sel, Alela Jaruntowska, 

Maria Borkowska 

15 LISTOPADA, 33 

NIEDZIELA ZWYKŁA 

7
00 - wolna 

830 + Jan, Franciszek, 

Jadwiga Jabłońscy 

1000 + Józef, Walentyna 

Sikora i zm. z cr. 

1130 + Grzegorz Goncza-

ronek 

1300 chrzest; Lisa 

Schwarzkopf; + Alina, 

Grażyna i Zygmunt Nie-

wiadomscy, Jadwiga i 

Edward Woźniak, Wikto-

ria i Teofil Brzoskiewicz 

1800 zbiorowa:  

 

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  

Benedykta, Jana, Izaaka 

i Krystyna, 

 pierwszych męczenni-

ków Polski, wspomnienie 

700 – wolna 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stanisław-

Maciej , Maria 

14 listopada, sobota 

700 – wolna 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 zbiorowa: + Barbara 

Matecka – Pochrzęst w 21 

r. śm., + Regina, Piotr, 

Adam, Walentyna Jackie-

wicz, Pelagia Kulawik, 

Kozłowskich 

9 listopada, poniedzia-

łek, Rocznica Poświęce-

nia Bazyliki Laterań-

skiej, święto 

700 – w int. wiadomej 

Panu Bogu i znanej ofia-

rodawcy 

700 + Teofil Rybczak i cr. 

Rybczak 

800 - wolna  

1800 zbiorowa:  

10 listopada, wtorek, 

Św. Leona Wielkiego, 

papieża i doktora Ko-

ścioła, wspomnienie  

700 – wynagradzająca za 

grzechy duchowieństwa 

800 + Siostrę Romanę 

800 + Stanisław, Józef, 

Katarzyna Mazur, Jan, 

Rozalia, Wojciech, Anna 

Złomańczuk 

1800 zbiorowa: + Adam 

Ratyński w 30 dzień po 

śm. 

11 listopada, środa, Św. 

Marcina z Tours, bisku-

pa, wspomnienie 

700 + Andrzej Romer, cr. 

Romerów 

800 + Maria Wasiak 

1000 – w intencji Ojczy-

zny 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

INTENCJE MSZALNE 

32. Niedziela 

Zwykła  

08.11.2015 

8 LISTOPADA, 32 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Wiesław i Maria 

Łysiakowie 

830 + Anna, Genowefa i 

Stanisław Baranek, Hen-

ryk Bogucki, Maria i 

Franciszek Luchowscy, 

dziadkowie z obydwu 

stron 

1000 + Janina i Jan Jaku-

bik, Zofia z rodziną 

1130 + Genowefa, 

Edward, Władysław, 

Mariusz, cr. Osiaków, 

Belków 

1300 + Alicja Dymek w 

14 r. śm. (za Ojczyznę, 

asysta Rajdu) 

1800 zbiorowa: - int. dz.- 

bł. z prośbą o bł. Boże i 

dalszą opiekę dla Marian-

ny, Pawła, Wojtusia i 

Barbary, - int. dz.-bł. z 

ok. 90 urodzin Marii 

Buczyńskiej-Iwanowskiej 

z prośbą o bł. Boże na 

dalsze lata, - o łaskę zdro-

wia dla Alicji i Włodzi-

mierza Lipka oraz o bł. 

Boże dla cr.; - w intencji 

Wojciecha o łaskę nawró-

cenia; - o zdrowie i bł. 

Boże dla Aliny i Toma-

sza; + Bohdan Kozera w 

30 dz. po śm., + Irena 

Prawdzic – Makowska w 

16.r.śm.; + cr. Jóźwików i 

świata,  z prośbą o Jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, krzy-

żowi i Ewangelii, wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - o łaskę zdrowia 

dla Pawła, - o bł. Boże dla 

Marcina z racji im. i jego 

rodziny; - dz. – bł. rodzi-

ny Marcina i Beaty ich 

dzieci; Barbary i Aleksan-

dra z prośbą o zdrowie i 

bł. Boże; + Anna, Kata-

rzyna Gajewskie, + Jan 

Kuśmierz w 30 dzień po 

śm., + Bartosz Dzikowski 

z racji im.; + Henryk 

Pasoń 

12 listopada, czwartek, 

Św. Jozafata, biskupa i 

męczennika, wspomnie-

nie  

700 – wolna 

700 - wolna 

800 – wolna 

1800 zbiorowa: + Witold 

Ossowski 

13 listopada, piątek, Św. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  32 Niedzielę Zwykłą  

08.11.2015 r. 

 

 

 Dziś, 8.11.2015r. obchodzimy VII 

Dzień Solidarności z Prześladowany-

mi w Kościele. W modlitwach szczegól-

nie wspominamy prześladowanych 

chrześcijan w Syrii. Ofiary do skarbony 

znajdującej się na środku naszego ko-

ścioła - Dar Serca, przeznaczone są na 

pomoc dla tych chrześcijańskich rodzin. 

 Dziś, jak zawsze w drugą niedzielę mie-

siąca, w ramach rocznego przygotowa-

nia 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 Cudowny Medalik. 

 Kandydatów do Bierzmowania zapra-

szamy na pierwsze obowiązkowe spo-

tkanie dziś, tj. 8 listopada po Mszy św. 

o godz. 11.30. Spotkanie odbędzie się w 

sali katechetycznej przy kancelarii. Spo-

tkanie poprowadzi Ks. Marek 

 Podczas dzisiejszej listopadowej kwesty 

na budowę organów piszczałko-

wych w naszym kościele, rozprowadza-

ne będą kalendarze ścienne na rok 

2016. Liczne zdjęcia ilustrujące każdy 

miesiąc przypomną nam ważne wyda-

rzenia z życia naszej parafii. Ofiary za 

kalendarz, wynoszące co najmniej 30 

zł, będą zbierane do oddzielnych pu-

1 Krl 17,10-

16; 

Hbr 9,24-28; 

Mk 12,38-44  

Jezus nauczając mówił 

do zgromadzonych: 

Strzeżcie się uczonych 

w Piśmie. Z upodoba-

niem chodzą oni w 

powłóczystych szatach, 

lubią pozdrowienia na 

rynku, pierwsze krzesła 

w synagogach i za-

szczytne miejsca na 

ucztach. Objadają domy 

wdów i dla pozoru 

odprawiają długie mo-

dlitwy. Ci tym surow-

szy dostaną wyrok. 

Potem usiadł naprzeciw 

skarbony i przypatry-

wał się, jak tłum wrzu-

cał drobne pieniądze do 

skarbony. Wielu boga-

tych wrzucało wiele. 

Przyszła też jedna ubo-

ga wdowa i wrzuciła 

dwa pieniążki, czyli 

jeden grosz. Wtedy 

przywołał swoich 

uczniów i rzekł do nich: 

Zaprawdę, powiadam 

wam: Ta uboga wdowa 

wrzuciła najwięcej ze 

wszystkich, którzy 

kładli do skarbony. 

Wszyscy bowiem wrzu-

cali z tego, co im zby-

wało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała, 

całe swe utrzymanie.  

szek. Całkowity dochód ze sprzedaży 

przeznaczony zostanie na budowę orga-

nów. Serdecznie zachęcamy do zakupu 

kalendarza. 

 Wypominki zmarłych motocyklistów 

z Asystą Motocyklowego Rajdu Katyń-

skiego odbędą się dziś, 8 listopada na 

Mszy św. o godz. 13.00  

 Dziś, wieczorem 8 listopada o godz. 

19.00 zapraszamy na kolejny wykład 

Kursu Biblijnego, którego tematem bę-

dą Listy Św. Pawła. 

 We środę, 11 listopada obchodzić bę-

dziemy 97. rocznicę (1918) odzyskania 

niepodległości przez Polskę - Święto 

Niepodległości. Msze św. będą odpra-

wiane o godz. 7, 8, 10 i 18. Po Mszy św. 

o godz. 10 zapraszamy do wspólnego 

śpiewania pieśni patriotycznych. Przy-

nieśmy za sobą flagę narodową. 

 Różaniec Fatimski odprawimy w pią-

tek, 13 listopada o godz. 17.15. Serdecz-

nie zapraszamy. 

 Uniq Fight Club zaprasza na dzień 

otwarty w niedzielę 15 listopada w 

godz. 10-18 rodziców z dziećmi, mło-

dzież i dorosłych. Zapraszamy dzieci z 

rodzicami na bezpłatne zajęcia sportowe 

w niedziele: 15, 22, 29 listopada po 

Mszy św. o godz. 11.30. Należy przy-

nieść ze sobą strój sportowy (jak na WF-

ie) 

XXXII Niedziela zwykła – 

8.11 

 

 Składanie ofiary 

 

 Pierwsze czytanie Słowa 

przenosi nas w czasy pano-

wania króla Achaba. Jest to 

dziewiąty wiek przed Chry-

stusem. Król Achab propa-

guje pogaństwo. Prorok 

Eliasz zapowiada karę Bożą 

w postaci suszy. Nastaje 

susza. Prorok musi się ukry-

wać przed gniewem Achaba. 

W Sarepcie przychodzi do 

domu wdowy z dzieckiem. 

Niewiasta dzieli się z cudzo-

ziemcem resztką jedzenia. 

Ten jej uczynek otwiera 

drzwi łasce i dalszym dobro-

dziejstwom Bożym w jej 

trudnych chwilach głodu. W 

Ewangelii widzimy moment 

składania ofiar. Chrystus 

zwraca uwagę na wdowę, 

która daje ostatni pieniążek, 

wszystko co miała. Bogaci 

wrzucali więcej, ale z tego, 

co im zbywało. Oba czytania 

wskazują na to, że ważna jest 

postawa, a nie sam dar. 

Ofiara materialna, ofiara 

czasu, ofiara wysiłku – jest 

tylko znakiem i ma sens 

tylko wtedy, gdy jest po-

twierdzeniem ofiary z same-

go siebie. A więc całkowi-

tym zawierzeniem Bogu, że 

Jego obecność jest dla nas w 

każdej chwili, że to, czego 

On chce, jest dla nas najlep-

sze. Że Jego słowa i prawo 

zwrócone są do nas. Św. 

Paweł w liście do Hebrajczy-

ków pisze: „Chrystus raz 

jeden był ofiarowany dla 

zgładzenia grzechów wielu, 

drugi raz ukaże się nie w 

związku z grzechem, lecz dla 

zbawienia tych, którzy Go 

oczekują”, a więc, którzy Mu 

zawierzyli do ostatka i bez 

wahania. 

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151108.htm#czytania
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