
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. 

Bulik, Tadeusz Ry-

ciuk, Jan, Bronisław 

Jarosz 

1300 – int. dziękczyn-

na w podziękowaniu 

za 30 lat małżeństwa 

Ewy i Andrzeja, z 

prośbą o dalsze błogo-

sławieństwo 

1800 zbiorowa: + Han-

na Miłosz, Cr. Mo-

ścickich, Leokadia i 

Władysława (k) 

 

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  

1800 zbiorowa: + Hele-

na, Bolesław Jedynak, 

ich synowie oraz 

Franciszek i Sławomir 

Jedynak; + Jan Lacho-

wicz z racji imienin 

22 LISTOPADA, 34 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA, Jezusa Chry-

stusa, Króla Wszech-

świata, uroczystość 

700 – za Parafian 

830 + Krystyna 

10
00 + Józefa (k) 

Chmiel 

1130 + Tadeusz, Danu-

ta, Julian, Maria, Ewa 

stry Elżbiety z okazji 

imienin 

800 - wolna 

1800 zbiorowa: - o 

dary Ducha Św., dar 

męstwa, łaskę zdrowia 

dla Marty 

18 listopada, środa, 

Bł. Karoliny Kóz-

kówny, dziewicy i 

męczennicy, wspo-

mnienie 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata,  

z prośbą o Jego intro-

nizację w naszych 

sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie i 

całym świecie; - za 

Krucjatę Różańcową, 

aby Polska była wier-

na Bogu, krzyżowi i 

Ewangelii, wypełnia-

jąc swoje Śluby Jasno-

górskie; - o łaskę 

zdrowia dla Pawła, + 

Anna i Katarzyna Ga-

jewskie  

INTENCJE MSZALNE 

33. Niedziela 

Zwykła  

15.11.2015 

15 LISTOPADA, 33 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Siostra Teresa 

Popko 

830 + Jan, Franciszek, 

Jadwiga Jabłońscy 

1000 + Józef, Walenty-

na (k) Sikora i zm. z 

cr. 

1130 + Grzegorz Gon-

czaronek 

1300 chrzest; Lisa 

Schwarzkopf, 

Krzysztof Pomorski; 
+ Alina, Grażyna i 

Zygmunt Niewiadom-

scy, Jadwiga i Edward 

Woźniak, Wiktoria i 

Teofil Brzoskiewicz 

1800 zbiorowa:  

16 listopada, ponie-

działek, NMP Ostro-

bramskiej, Matki 

Miłosierdzia, wspo-

mnienie 

700 – wolna 

800 - wolna  

1800 zbiorowa:  

17 listopada, wtorek, 

Św. Elżbiety Węgier-

skiej, wspomnienie  

700 – w intencji Sio-

19 listopada, czwar-

tek, Bł. Salomei, za-

konnicy, wspomnienie  

700 – w intencji Panu 

Bogu wiadomej 

800 – wolna 

1800 zbiorowa: + Elż-

bieta i Janusz Scholl, 

Helena, Lucjan, Tade-

usz Tomczuk 

 

20 listopada, piątek, 

Św. Rafała Kalinow-

skiego, prezbitera, 

wspomnienie 

700 - wolna 

7
00 - wolna 

800 - wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

21 listopada, sobota, 

Ofiarowanie Naj-

świętszej Maryi Pan-

ny, wspomnienie  

700 + Janina Gałecka w 

1 r. śm. 

800 + Wacław Zając  

800 + Jadwiga 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  33 Niedzielę Zwykłą  

15.11.2015 r. 

 

 Podczas ubiegłotygodniowej kwesty 

na budowę organów piszczałko-

wych w naszym kościele oraz z ofiar 

za kalendarze zebraliśmy 8119 zł. Po 

odliczeniu koszu druku kalendarzy, 

na konto wpłacona została kwota 

5840 zł 22 gr. 

Dzisiaj po każdej mszy św. przy sto-

liku pod chórem rozprowadzane będą 

ilustrowane zdjęciami z życia naszej 

parafii kalendarze ścienne na przy-

szły rok. Serdecznie zachęcamy do 

skorzystania z tej formy wsparcia pa-

rafialnego dzieła. 

 W przyszłą niedzielę - 22 listopada 

zaprasza ks. Marek wszystkich kan-

dydatów do Bierzmowania na kate-

chezę po Mszy św. o godz. 11.30. 

Można jeszcze się dopisać do listy 

kandydatów. 

 W sobotę - 21 listopada w godz. 

10.00 - 13.00 zapraszamy wszystkich 

członków Parafialnej Rady Dusz-

pasterskiej (KR, RM, ŚDM, Służby 

Liturgicznej, Siostry Katechetki, Od-

nowy w Duchu Św., Chaty z Pomy-

słami, Uniq Fight Club) na dekanalne 

spotkanie formacyjne, które odbędzie 

Dn 12,1-3;  

Hbr 10,11-

14.18; 

Mk 13,24-32  

Jezus powiedział do 

swoich uczniów: W 

owe dni, po tym uci-

sku, słońce się zaćmi i 

księżyc nie da swego 

blasku. Gwiazdy będą 

padać z nieba i moce na 

niebie zostaną wstrzą-

śnięte. Wówczas ujrzą 

Syna Człowieczego, 

przychodzącego w 

obłokach z wielką mo-

cą i chwałą. Wtedy 

pośle On aniołów i 

zbierze swoich wybra-

nych z czterech stron 

świata, od krańca ziemi 

aż do szczytu nieba. A 

od drzewa figowego 

uczcie się przez podo-

bieństwo! Kiedy już 

jego gałąź nabiera so-

ków i wypuszcza liście, 

poznajecie, że blisko 

jest lato. Tak i wy, gdy 

ujrzycie, że to się dzie-

je, wiedzcie, że blisko 

jest, we drzwiach. Za-

prawdę, powiadam 

wam: Nie przeminie to 

pokolenie, aż się to 

wszystko stanie. Niebo 

i ziemia przeminą, ale 

słowa moje nie przemi-

ną. Lecz o dniu owym 

lub godzinie nikt nie 

wie, ani aniołowie w 

niebie, ani Syn, tylko 

Ojciec.  

się w naszym kościele.  

 Biuro Radia Maryja serdecznie za-

prasza członków i sympatyków na 

24. ogólnopolskie spotkanie Rodzi-

ny Radia Maryja do Torunia, która 

odbędzie się 05 grudnia  2015. Bliż-

sze informacje w kiosku. 

 Uniq Fight Club zaprasza na Dzień 

Otwarty dziś,  w niedzielę 15 listo-

pada w godz. 10-18 rodziców z 

dziećmi, młodzież i dorosłych. Za-

praszamy dzieci z rodzicami na bez-

płatne zajęcia sportowe w niedziele: 

15, 22, 29 listopada po Mszy św. o 

godz. 11.30. Należy przynieść ze so-

bą strój sportowy (jak na WF-ie) 

 Nasza Diecezjalna Telewizja Interne-

towa SALVETV przesyła relację 

uroczystości: Mszy świętej w roczni-

cę odzyskania niepodległości oraz 

przyznania odznaczeń państwowych 

przez Prezydenta, w tym dla Abp 

Henryka Hosera SAC za wybitne za-

sługi dla polskiego Kościoła oraz 

osiągnięcia w pracy duszpasterskiej. 

Msza święta 11 listopada 2015  

link: https://youtu.be/

IxVhObInbxU 

Polonia Restituta dla abp. Henryka 

Hosera SAC!  

link: https://youtu.be/Ii19ZthiBTM 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w 

tym tygodniu. 

XXXIII Niedziela zwykła – 

15.11 

 

 Czy wszystko jest względne 

 

 Wszystko przemija, wszystko 

jest względne, tylko Chrystus i 

Jego słowa trwają na wieki. „W 

owe dni… gwiazdy będą spa-

dać z nieba i moce na niebie 

zostaną wstrząśnięte”. Te słowa 

z dzisiejszej Ewangelii dla nas 

ludzi z epoki atomowej nie są 

literacką przenośnią. Każdego 

dnia moce na niebie mogą 

zostać wstrząśnięte, bo możli-

wość powszechnej zagłady 

stała się realna. Żyjemy w 

czasach, w których Dzień 

Ostateczny stał się każdego 

dnia możliwy. „Tak i wy, gdy 

ujrzycie, że to się dzieje, 

wiedzcie, że blisko jest, we 

drzwiach”, mówi dziś Chry-

stus. Rodzące się dziecko musi 

zgodzić się na bolesne dojrze-

wanie. Tak i my – w momencie 

paruzji – ujrzymy pewną cią-

głość między obecną historią, a 

przyszłym życiem, kiedy 

dokona się zasadnicza przemia-

na. Przedtem Jezus mówi o 

trzech nieszczęściach:  1. 

„Wystąpią fałszywi prorocy i 

fałszywi mesjasze, którzy wielu 

ludzi sprowadzą na drogi 

błędu” (Mk 15,5).  2. Pozna 

człowiek: „klęski, wojny, 

trzęsienia ziemi i głód” (Mk 

13,7).  3. „Uczniowie Jezusa 

odczują prześladowania” (Mk 

13,9). Bardzo trudno jest mó-

wić o tej rzeczywistości, ale 

ostatecznie nastąpią dzieje w 

innym wymiarze, jedność 

ludzkości i radosne upojenie w 

domu Ojca, w niebie. Uczmy 

się odczytywać znaki Boże. W 

dzisiejszych czytaniach Słowa, 

Jezus odsłania nam ogromnie 

ważną prawdę o Sobie. Jest On 

tym, który przyjdzie na końcu 

czasów sądzić żywych i umar-

łych. A wiemy, że „niebo i 

ziemia przeminą, ale słowa 

Jego nie przeminą”.  

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151115.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151115.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151115.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151115.htm#czytania
http://em.isender.pl/l/911959811/fdd50cae/5702/325617
http://em.isender.pl/l/911959811/fdd50cae/5702/325617
http://em.isender.pl/l/911959811/fdd50cae/5702/325618

