
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. 

Zbiorowa: + Stanisława 
(k) Molenda w 19 r. śm., 
+ Waldemar Zalewski w 
16 r. śm. 
1800 + Stanisława (k), 
Władysław, Józef Gro-
chala, Czesław Czubkow-
ski 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

2 lipca, sobota 
700 - wynagradzająca  
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.2) 
1800 + Tadeusz Hoffman 
w 6 r. śm., Marianna, 
Waldemar Hoffman, 
Helena Pazio 
1800 + Dariusz Borowski 

3 lipca, 14 Niedziela 
Zwykła 

700 + Halina Godlewska z 
racji im. 
830 – o zdrowie, bł. Boże 
dla Piotra, Łukasza, Kasi, 
Patryka i cr.   
1000 RM,  
1000 + Ignacy Kulawik 
(greg.3) 
1130 Chrzest: Nina Śnie-
góra, Jan Augustynik,  

80 ur. 
800 + Władysława (k), 
Władysław, Leokadia 
Wojtyńscy, Zofia, Stani-
sław, Marian i Albina 
Wielgo 
1800 + Władysław, Filo-
mena, Helena i ich rodzi-
ce 
1800 + Wojciech, Anna, 
Jan, Jerzy 
28 czerwca, wtorek, Św. 

Ireneusza, biskupa i 
męczennika, wspomnie-

nie  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.28) 
800 + Jan Koziej i cr. 
Koziej 
1800 + Ryszard Baranow-
ski w 1 r. śm. 
1800 + Stanisław Chro-
ścicki  
29 czerwca, środa, Św. 
Ap. Piotra i Pawła, uro-

czystość 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.29) 
700 - wolna 
800 + Piotr, Stanisława (k) 
Grajda; Aleksander Woź-
nica, Jerzy Markuszewski 
oraz zm. z ich rodzin 
1800 – zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 

INTENCJE MSZALNE 

13 Niedziela  
Zwykła  

26.06.2016 

26 czerwca, 13 Niedziela 
Zwykła 

700 + Marian Filipczuk 
(greg.26) 
830 + Piotr Bednarski  
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby osoby w pode-
szłym wieku, zepchnięte 
na margines i samotne 
znajdowały, również w 
wielkich miastach, okazje 
do spotkania i solidar-
ność. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby seminarzyści, 
nowicjusze i nowicjuszki 
spotykali formatorów 
żyjących z radością 
Ewangelią, którzy mą-
drze przygotują ich do 
misji, jaką mają pełnić. 
1130 + Władysław, Elż-
bieta, Krzysztof, Alek-
sandra (k), Paweł 
1300 + Piotr w 24 r. śm., 
Eugenia i Andrzej Ra-
dzio, Bronisława(k), 
Danuta, Henryk, Marian 
Antosik, Halina Rams 
1300 – o Boże bł. dla 
Piotra z racji imienin 
1800 + Edward Cacko w 
7. r.śm., i rodzice z oby-
dwu stron 
27 czerwca, poniedzia-

łek 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.27) 
700 – o Boże bł., zdrowie 
i potrzebne łaski dla s. 
Władysławy z ok. im. i 

świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; + Piotr Dorabial-
ski z racji im., Piotr Kazi-
mierz Niedziółka w 30 
dz. po śm. 

30 czerwca, czwartek 
700 – dz. w 79 rocz. ur. 
Barbary Bartel  z prośbą 
o bł. Boże dla cr. 
800  + Marian Filipczuk 
(greg.30) 
1800 + Barbara Jagielska 
w 1 r. śm.  
1800 – dz.-bł. z ok. 35 
rocz. ślubu Iwony i Piotra 
Chodorek oraz synów: 
Macieja, Tomasza i Jerze-
go 

1 lipca, piątek  
700 – o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.1) 
1800 zbiorowa: + Stefania 
i Władysław Osiak, Wło-
dzimierz Kołakowski, 
zm. z ich rodzin; + Lucy-
na Franczewska z ok. 90. 
r. ur. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 13. Niedzielę Zwykłą 

26.06.2016 r. 
 

 We wtorek - 28 czerwca przypada 8. rocznica (2008) 
ingresu Pasterza naszej Diecezji Arcybiskupa Henry-
ka Hosera SAC. Pamiętajmy o naszym Księdzu Arcy-
biskupie w modlitwach. 

 Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów dzię-
kują za dokonane w mijającym tygodniu wpłaty na 
konto i ofiary złożone  do puszki pod chórem. Na kon-
cie mamy już 366.881 zł. Za dwa tygodnie, 10 lipca 
kolejna kwesta organowa. 

 29.06 (środa) - uroczystość Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła. Ofiary składane na tacę będą przeznaczo-
ne na Bazylikę św. Piotra w Watykanie i działalność 
charytatywną Stolicy Apostolskiej. Udziela się odpustu 
zupełnego wiernym, którzy posługując się pobożnie 
przedmiotami kultu (krzyż, różaniec, szkaplerz lub 
medalik) pobłogosławionymi przez papieża lub bisku-
pa, dodadzą do swoich modlitw wyznanie wiary. Po-
nadto udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy 
tego dnia nawiedzą katedrę, konkatedrę lub bazylikę 
mniejszą i tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę. 

 Do przyjęcia pielgrzymów w naszej parafii w ramach 
Światowych Dni Młodzieży zostało około miesiąca. 
Naszych gości będziemy witać w środę, 20 lipca, poże-
gnamy zaś w poniedziałek, 25 lipca. 
 Podczas Pikniku Parafialnego, który odbył się dwa 
tygodnie temu, uzyskaliśmy dochód ze sprzedaży pa-
miątkowych cegiełek z logo Światowych Dni Młodzie-
ży i symbolem Pana Jezusa – rybą z wpisanym greckim 
imieniem Zbawiciela, w wysokości 1120 zł. ! Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom ! Dochód ten 
zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów organizacji 
Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii, w szcze-
gólności posiłków, przejazdów autokarowych oraz 
ubezpieczenia. 
 W przyszłą niedzielę, 03 lipca, po wszystkich Mszach 
świętych oraz w sobotę, 02 lipca, po Mszy świętej na 
godz. 18:00 będziemy kontynuować sprzedaż tych 
cegiełek. Uprzejmie prosimy o finansowe wsparcie. 
Istnieje także możliwość wsparcia w formie przelewu 
na rachunek bankowy naszej parafii o numerze: 75 
1030 1654 0000 0000 3405 5000 z dopiskiem 
„Światowe Dni Młodzieży”. 
Przypominamy, że akcja zbierania plastikowych nakrę-
tek będzie trwać tylko do dzisiejszej niedzieli, 26 
czerwca 2016 r. Prosimy o nieprzynoszenie ich po tym 
terminie ! Można je zostawić w pokoju ministrantów i 
lektorów w kartonie oznaczonym logo Światowych Dni 
Młodzieży. Zebraliśmy ich już wystarczająco dużo na 

1 Krl 19,16b. 
19-21;  
Ga 5,1.13-18;  
Łk 9,51-62  

Gdy dopełnił się czas Jego 
wzięcia [z tego świata], 
postanowił udać się do 
Jerozolimy i wysłał przed 
sobą posłańców. Ci wybrali 
się w drogę i przyszli do 
pewnego miasteczka sama-
rytańskiego, by Mu przygo-
tować pobyt. Nie przyjęto 
Go jednak, ponieważ zmie-
rzał do Jerozolimy. Widząc 
to, uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: Panie, czy chcesz, a 
powiemy, żeby ogień spadł 
z nieba i zniszczył ich? 
Lecz On odwróciwszy się 
zabronił im. I udali się do 
innego miasteczka. A gdy 
szli drogą, ktoś powiedział 
do Niego: Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz! 
Jezus mu odpowiedział: 
Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne - gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć. Do innego 
rzekł: Pójdź za Mną! Ten 
zaś odpowiedział: Panie, 
pozwól mi najpierw pójść i 
pogrzebać mojego ojca! 
Odparł mu: Zostaw umar-
łym grzebanie ich umar-
łych, a ty idź i głoś króle-
stwo Boże! Jeszcze inny 
rzekł: Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi naj-
pierw pożegnać się z moi-
mi w domu! Jezus mu 
odpowiedział: Ktokolwiek 
przykłada rękę do pługa, a 
wstecz się ogląda, nie nada-
je się do królestwa Bożego.  

wyprodukowanie różańców. Obecnie są one zbierane 
na dofinansowanie przyjazdu grup z Ukrainy. Wszyst-
kim, którzy włączyli lub włączą się w tę akcję składa-
my serdeczne Bóg zapłać ! 

  Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdżającym 
na wakacje pomyślnego wypoczynku i radosnego 
odkrywania obecności Boga w przyrodzie i czasie 
wolnym. Jednocześnie przypominamy o obowiązku 
uczestniczenia w niedzielnej mszy św. i uczulamy na 
godny strój w czasie obecności w świątyni. 

  Od piątku - 01.07 - z racji wakacyjnego porządku w 
lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 w 
niedziele i o godz. 8.00 w dni powszednie. 

  W najbliższy czwartek zapraszamy na ostatnie w tym 
roku nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota 
m-ca. W czwartek zapraszamy na Adorację Najśw. 
Sakramentu od godz. 15.00. W piątek spowiedź pod-
czas Mszy św. o godz. 7 i 18. W sobotę Różaniec wy-
nagradzający Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 

 Rodzina Rodzin zaprasza na dwudniową pielgrzymkę 
do Gniezna i Poznania - śladami 1050. lecia Chrztu 
Polski. Pielgrzymka odbędzie się 20 i 21 sierpnia br. 
Szczegóły wraz z kontaktem do organizatorów - na 
tablicy przed kościołem. Zgłoszenia do wtorku 28 
czerwca. 

 Porady prawne, Prawo Rodzinne, Cywilne i Karno-
Administracyjne będą udzielane bezpłatnie osobom 
potrzebującym. Dziś, po Mszy św. wieczornej o godz. 
18.00 zapraszamy zainteresowanych do pokoju Poradni 
Rodzinnej. Wejście od strony kancelarii parafialnej. 
Swoją wizytę prosimy wcześniej zgłaszać telefonicznie 
pod numer kancelarii parafialnej 22 613 07 20, lub w 
zakrystii. 

 Niechętni wszystkiemu co polskie i katolickie, nawet 
prawda i dobro ograniczają rzekomo ich wolność - 
polskich liberałów opisuje w Naszym Dzienniku ks. 
prof. Czesław Bartnik. Ponadto MAGAZYN a w nim: 
Zbrojeniowy impuls, o tym jak obronność napędza 
polski przemysł. Zachęcam do zakupu Naszego Dzien-
nika, który dostępny jest przy wyjściu z kościoła lub w 
kiosku. 

Czas wyboru  
  
Każdy z nas otrzymał 
propozycję swego po-
wołania. Wykorzysta-
nie tej propozycji zale-
ży tylko od nas. Genial-
ny artysta Michał Anioł 
Buonaroti, przeżywszy 
lat 90, pisał na dwa dni 
przed śmiercią: „Już 
skończyła się moja 
długa podróż po dzikim 
i pełnym burz morzu 
mego życia; trzeba 
wkrótce zdać rachunek; 
kolebiąc się, łódka me-
go życia dobija do por-
tu. Jakież było moje 
zaślepienie, gdy nadzie-
ję we wszystkich dąże-
niach dawała mi sztuka. 
Jakież było niemądre to 
wszystko, co niegdyś 
czyniłem! Jak to mogło 
zaślepić moje spojrze-
nie! Żałuję, że mało 
pracowałem nad zba-
wieniem mej duszy i 
muszę umierać stojąc u 
progu sztuki. Tylko 
miłość Boga może za-
kończyć cierpienie. 
Zbawienie daje tylko i 
wyłącznie śmierć Zba-
wiciela”. Fryderyk 
Chopin odzyskał wiarę 
tuż przed śmiercią: 
„Jestem u źródeł szczę-
ścia!” Nikt z nas nie 
żyje tylko dla siebie i 
nikt sobie nie umiera. A 
zatem baczmy póki 
mamy czas. Czas wy-
boru się kończy. „Pan 
jest naszym dziedzic-
twem i przeznacze-
niem”. 
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