
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. 

1000 + Tadeusz Wię-
syk w 23. r.śm. 
1000 + Ignacy Kula-
wik (greg.3) 
1130 + Walentyna (k) 
1800 + Ignacy Kula-
wik (greg.10) 

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  
 

700 + Roman Bartel w 
18. r.œm. 
1800 – dz.-bł. Jerzego 
i Anny 
1800 + Ignacy Kula-
wik (greg.9) 
10 lipca, 15 Niedzie-

la Zwykła 
700 – o Boże bł. , 
zdrowie i potrzebne 
łaski dla Iwony z 
okazji urodzin 
830 + Helena i An-
drzej Pełkowie, Zo-
fia, Henryk, Stefan i 
Henryk Flejszerowie 

700 + Janina Woch-
niak w 3. r. śm. 
1800 + Filomena, 
Władysław, Helena i 
ich rodzice  

6 lipca, środa, Bł. 
Marii Teresy Le-

dóchowskiej, wspo-
mnienie 

700 + Ignacy Kulawik 
(greg.6) 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta,  z prośbą o Jego 
intronizację w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie i całym świecie; - 
za Krucjatę Różańco-
wą, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżo-
wi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Ślu-
by Jasnogórskie; - o 
Boże bł., zdrowie i 
wszelkie potrzebne 
łaski i opiekę MB dla 
Hanny Popielskiej z 
racji imienin; + Elż-
bieta Kubiak, Janina i 
Franciszek Nowaccy, 

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela  
Zwykła  

03.07.2016 

3 lipca, 14 Niedziela 
Zwykła 

700 + Halina Godlew-
ska z racji im. 
830 – o zdrowie, bł. 
Boże dla Piotra, Łu-
kasza, Kasi, Patryka i 
cr.   
1000 RM, w inten-
cjach Kościoła, Ojca 
św., Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam i 
Naszego Dziennika 
1000 + Ignacy Kula-
wik (greg.3) 
1130 Chrzest: Nina 
Śniegóra, Jan Augu-
stynik,  Zbiorowa: + 
Stanisława (k) Mo-
lenda w 19 r. śm., + 
Waldemar Zalewski 
w 16 r. śm. 
1800 + Stanisława (k), 
Władysław, Józef 
Grochala, Czesław 
Czubkowski 
4 lipca, poniedziałek 
700 + S. Cecylia 
Kuchta 
1800 + Ignacy Kula-
wik (greg.4) 

5 lipca, wtorek  
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.5) 

Weronika i Alfons 
Wawrzyniak, Bożena 
i Janina Orpel, Elż-
bieta i Stanisław Ar-
lak 

7 lipca, czwartek 
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.7) 
1800 + Feliksa (k) 
Boratyńska i cr. Bo-
ratyńskich i Jackiewi-
czów  
8 lipca, piątek, św. 
Jana z Dukli, pre-

zbitera, wspomnienie 
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.8) 
1800 zbiorowa: - dz.-
bł. w 62. r. ślubu PP 
Teresy i Bolesława 
Mirkowicz z prośbą o 
potrzebne łaski dla 
nich; + Franciszek 
Siarkiewicz i zm. cr. 
Siarkiewiczów; + 
zmarłych z cr. Zabo-
rowskich i Paszkie-
wiczów 

9 lipca, sobota 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 14. Niedzielę Zwykłą 

03.07.2016 r. 
 
 

 Na progu wakacji życzymy wszyst-
kim wyjeżdżającym na wakacje po-
myślnego wypoczynku i radosnego 
odkrywania obecności Boga w przy-
rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie 
przypominamy o obowiązku uczest-
niczenia w niedzielnej mszy św. i 
uczulamy na godny strój w czasie 
obecności w świątyni. 

 Za tydzień - w niedzielę 10 lipca - 
odbędzie się kolejna miesięczna kwe-
sta na rzecz budowy piszczałkowych 
organów w naszym kościele. Dzięku-
jemy Parafianom i Gościom za do-
tychczasowe wsparcie, zrozumienie i 
regularne wspieranie tego dzieła.  

  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. 

  Do przyjęcia pielgrzymów w naszej 
parafii w ramach Światowych Dni 
Młodzieży zostało niecałe trzy tygo-
dnie. W dniu dzisiejszym kontynuu-
jemy sprzedaż pamiątkowych cegie-
łek z logo tego wydarzenia i symbo-
lem Pana Jezusa – rybą z wpisanym 
greckim imieniem Zbawiciela. 
Uprzejmie prosimy o finansowe 
wsparcie, które zostanie przeznaczo-

Iz 66,10-14c; 
Ga 6,14-18;  
Łk 10,1-
12.17-20  

Jezus wyznaczył jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch i wysłał 
ich po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości, 
dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotni-
ków na swoje żniwo. Idźcie, oto 
was posyłam jak owce między 
wilki. Nie noście z sobą trzosa 
ani torby, ani sandałów; i nikogo 
w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy 
do jakiego domu wejdziecie, 
najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi! Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz 
pokój spocznie na nim; jeśli nie, 
powróci do was. W tym samym 
domu zostańcie, jedząc i pijąc, co 
mają: bo zasługuje robotnik na 
swoją zapłatę. Nie przechodźcie 
z domu do domu. Jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdra-
wiajcie chorych, którzy tam są, i 
mówcie im: Przybliżyło się do 
was królestwo Boże. Lecz jeśli 
do jakiego miasta wejdziecie, a 
nie przyjmą was, wyjdźcie na 
jego ulice i powiedzcie: Nawet 
proch, który z waszego miasta 
przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że 
bliskie jest królestwo Boże. 
Powiadam wam: Sodomie lżej 
będzie w ów dzień niż temu 
miastu. Wróciło siedemdziesię-
ciu dwóch z radością mówiąc: 
Panie, przez wzgląd na Twoje 
imię, nawet złe duchy nam się 
poddają. Wtedy rzekł do nich: 
Widziałem szatana, spadającego 
z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po 
wężach i skorpionach, i po całej 
potędze przeciwnika, a nic wam 
nie zaszkodzi. Jednak nie z tego 
się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że 
wasze imiona zapisane są w 
niebie.  

ne na pokrycie kosztów organizacyj-
nych. Istnieje także możliwość 
wsparcia w formie przelewu na ra-
chunek bankowy naszej parafii o nu-
merze: 75 1030 1654 0000 0000 
3405 5000 z dopiskiem „Światowe 
Dni Młodzieży”.  
 Razem z cegiełkami dystrybuujemy 
dzisiaj również bezpłatne bilety wstę-
pu na Wydarzenie Centralne podczas 
Dni w Diecezji, które odbędzie się w 
sobotę, 23 lipca br., na terenie Semi-
narium Duchownego Diecezji War-
szawsko – Praskiej przy ul. Mehoffe-
ra 2. Będzie ono dostępne dla piel-
grzymów, wolontariuszy, rodzin 
goszczących oraz pozostałych para-
fian.  

 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 kance-
larii parafialnej. Swoją wizytę prosi-
my wcześniej zgłaszać telefonicznie 
pod numer kancelarii parafialnej 22 
613 07 20, lub w zakrystii. 

Uczniowie  
 
 Przypominamy sobie 
wszyscy bardzo ważne 
słowa Chrystusa wypo-
wiedziane już po zmar-
twychwstaniu, a zanoto-
wane w Ewangelii św. 
Mateusza (28,19): „Idźcie 
więc i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, 
co wam przekazałem”. 
Pierwotnie Dwunastu 
ludzi wybranych przez 
Chrystusa na kontynuato-
rów Jego misji, nazwał 
Jezus Apostołami. Rzecz 
zastanawiająca, że słowa 
podobnie brzmiące spoty-
kamy w Biblii dość czę-
sto. Słowa – rozkaz, sło-
wa – polecenie, słowa – 
posłanie: „Idź i po-
wiedz”, „idź i uczyń”, 
„oto wysyłam cię”, niby 
prozaicznie brzmią, a 
zawierają i odgrywają 
dominującą rolę, zwłasz-
cza, kiedy wychodzą z 
ust Bożych. Gdybyśmy te 
wszystkie wypowiedzi 
ustawili w szeregu, to na 
końcu mogłyby się zna-
leźć słowa rozesłania 
kończące każdą Mszę 
św.: „Idźcie, ofiara speł-
niona”. Jest to wyraz 
niezmiernie ważny, mają-
cy za sobą treść biblijną, 
jeśli ją chcemy wydobyć 
i odczytać, choćby w 
porównaniu z dzisiejszy-
mi Czytaniami liturgicz-
nymi – i poczuć się 
uczniami Chrystusa. 
Idźmy w życie, jako 
krzewiciele Chrystusowe-
go pokoju i Chrystusowe-
go miłosierdzia. 
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