
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. 

30. dniu po śm. 
1800 + Agata Szabłow-
ska, Stanisław Sędek, 
Zofia, Aleksander Ku-
lik, Zofia, Wiesława 
(k) Jaworska 
 

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  
 

17 lipca, 16 Niedziela 
Zwykła 

700 + Sr. Cecylia 
Kuchta 
830 + Ignacy Kulawik 
(greg.17) 
1000 + Kamila (k) i 
Ryszard Majewscy i 
ich rodzice 
1130 chrzest: Zuzanna 
Elżbieta Jakubowska, 
Michalina Joanna Ja-
kubowska; zbioro-
wa:+ Grażyna Niewia-
domska w 6.r.śm, c.r. 
Niewiadomskich; + 
Leszek Modliński z 
racji rocznicy urodzin; 
+ Barbara Rogalska w 

pustelników Andrze-
ja Świerada i Bene-
dykta, wspomnienie 

700 + Ignacy Kulawik 
(greg.13) 
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 wierna 
Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasno-
górskie; - o Boże bł., 
zdrowie i wszelkie 
potrzebne łaski i opie-
kę MB dla Haliny 
Klimkiewicz, Henryki 
Jasionowicz, Haliny 
Popielskiej i Anny 
Olędzkiej; - dz. bł. P. 
Mirosławy-Anny za 
cały rok z prośbą o 
opiekę MB; - o zdro-
wie i pomyślną opera-
cję dla Marianny; + 
Krzysztofa (k) Król w 
30. dniu po śm.; + 
Krzysztofa (k) Król – 
od Grażyny Stępniew-

INTENCJE MSZALNE 

15 Niedziela  
Zwykła  

10.07.2016 

10 lipca, 15 Niedziela 
Zwykła 

700 – o Boże bł. , zdro-
wie i potrzebne łaski 
dla Iwony z okazji 
urodzin 
830 + Helena i Andrzej 
Pełkowie, Zofia, Hen-
ryk, Stefan i Henryk 
Flejszerowie 
1000 + Tadeusz Więsyk 
w 23. r.śm. 
1130 + Walentyna (k) 
1800 + Ignacy Kulawik 
(greg.10) 

11 lipca, poniedzia-
łek, św. Benedykta, 

opata, patrona Euro-
py, święto 

700 – z podziękowa-
niem za otrzymane 
łaski oraz z prośbą o 
Boże bł. i zdrowie dla 
Agnieszki i Jana w 49. 
r. ślubu 
1800 + Ignacy Kulawik 
(greg.11) 
12 lipca, wtorek, św. 
Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu, biskupa 
i męczennika, wspo-

mnienie  
700 + Sr. Teresa Mły-
narczyk 
1800 + Ignacy Kulawik 
(greg.12) 

13 lipca, środa, św. 

skiej z dziećmi; + Hen-
ryk Francman i Jan 
Marczak 

14 lipca, czwartek 
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.14) 
1800 + Marianna 
Szczepaniak w 8.r.śm. 

15 lipca, piątek, św. 
Bonawentury, bisku-
pa i doktora Kościoła, 

wspomnienie 
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.15) 
700 + Jerzy Paczkowski 
1800 zbiorowa: + 
Krzysztofa (k) Król – 
od rodziny Macierzyń-
skich; + Krzysztofa (k) 
Król – od cr. Domań-
skich i Kurków; + 
Krzysztofa (k) Król – 
od Antoniny Mikoła-
jewskiej z Niemiec 
16 lipca, sobota, NMP 
z Góry Karmel, wspo-

mnienie 
700 + Ignacy Kulawik 
(greg.16) 
1800 + Marianna Gęb-
ska w 6.r.śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 15. Niedzielę Zwykłą 

10.07.2016 r. 
 

  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 powsze-
dnie. 

 We środę  - 13.07 - o godz. 17.15 zaprasza-
my na Różaniec Fatimski. 

 Szanowni Państwo, 
dziś, 10 lipca mamy drugą niedzielę miesią-
ca, a co za tym idzie kolejną kwestę organo-
wą. W wakacje część osób ze stałej obsady 
kwestowej wypoczywa.  Bardzo prosimy 
tych co mogą o włączenie się do kwestowa-
nia - kilka minut z puszką po każdej mszy 
(w wakacje mamy jedną mszę mniej, nie ma 
o 13.tej) ew. stolik z cegiełkami. Stan konta 
organowego wynosi aktualnie 372 022, 31 
zł. - bardzo dziękujemy za wpłaty. 
Jeszcze krótka informacja. 
W dniu 12 lipca mają być ogłoszone wyniki 
głosowania na budżet partycypacyjny - zo-
baczymy czy dostaniemy dofinansowanie 
na festyn rocznicowy w 2017 r. - mam na-
dzieję, że tak. Serdecznie pozdrawiamy. 
Szczęść Boże. Komitet Budowy Organów. 

  Do przyjęcia pielgrzymów w naszej parafii 
w ramach Światowych Dni Młodzieży zo-
stało 10 dni. Podczas ostatniej niedzieli, 03 
lipca, uzyskaliśmy dochód ze sprzedaży 
pamiątkowych cegiełek z logo Światowych 
Dni Młodzieży i symbolem Pana Jezusa – 
rybą z wpisanym greckim imieniem Zbawi-
ciela, w wysokości 722 zł. ! Serdecznie 
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom ! Do-
chód ten zostanie przeznaczony na pokrycie 
kosztów organizacji Światowych Dni Mło-
dzieży w naszej parafii. 
W przyszłą niedzielę, 17 lipca, po wszyst-

Pwt 30,10-
14; 
Kol 1,15-20; 
Łk 10,25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie 
i wystawiając Go na próbę, 
zapytał: Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? Jezus mu odpowie-
dział: Co jest napisane w Pra-
wie? Jak czytasz? On rzekł: 
Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; 
a swego bliźniego jak siebie 
samego. Jezus rzekł do niego: 
Dobrześ odpowiedział. To 
czyń, a będziesz żył. Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, 
zapytał Jezusa: A kto jest moim 
bliźnim? Jezus nawiązując do 
tego, rzekł: Pewien człowiek 
schodził z Jerozolimy do Jery-
cha i wpadł w ręce zbójców. Ci 
nie tylko że go obdarli, lecz 
jeszcze rany mu zadali i zosta-
wiwszy na pół umarłego, 
odeszli. Przypadkiem przecho-
dził tą drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo 
lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, będąc 
w podróży, przechodził rów-
nież obok niego. Gdy go zoba-
czył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył 
mu rany, zalewając je oliwą i 
winem; potem wsadził go na 
swoje bydlę, zawiózł do gospo-
dy i pielęgnował go. Następne-
go zaś dnia wyjął dwa denary, 
dał gospodarzowi i rzekł: Miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy 
będę wracał. Któryż z tych 
trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, 
który wpadł w ręce zbójców? 
On odpowiedział: Ten, który 
mu okazał miłosierdzie. Jezus 
mu rzekł: Idź, i ty czyń podob-
nie!  

kich Mszach świętych będziemy kontynuo-
wać sprzedaż tych cegiełek. Uprzejmie pro-
simy o finansowe wsparcie. Istnieje także 
możliwość wsparcia w formie przelewu na 
rachunek bankowy naszej parafii o nume-
rze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 5000 z 
dopiskiem „Światowe Dni Młodzieży”. 
 Również w przyszłą niedzielę, po Mszy św. 
na godz. 11:30, czyli ok. godz. 12:40, w 
dolnej kaplicy kościoła odbędzie się spo-
tkanie dla osób pragnących przyjąć do 
swoich rodzin pielgrzymów w czasie tego-
rocznych Światowych Dni Młodzieży. Ser-
decznie zapraszamy ! 
 W dniach 16-17 lipca br. (sobota-niedziela) 
do Warszawy przyjadą integralne relikwie 
bł. Piotra Jerzego Frassatiego, patrona 
młodzieży i studentów, a także Akcji Kato-
lickiej i ludzi gór. Relikwie te będą przeby-
wać najpierw w kościele dominikanów na 
Służewie, a następnie w kościele akademic-
kim św. Anny. Ich peregrynacja jest związa-
na ze Światowymi Dniami Młodzieży w 
Krakowie. W orędziu na to spotkanie papież 
Franciszek skierował do młodzieży zachętę: 
"Bądźcie jak Frassati !". 
 

Zapowiedzi przedślubne 
 Maciej Nałęcz, kawaler z par. tutejszej i 

Magdalena Mirosława Wawrzynowska, 
panna z Otwocka 

 Tomasz Andrzej Małek, kawaler z par. 
tutejszej i Patrycja Tazbir, panna z War-
szawy 

Tylko Chrystus  
 
 Ewangelia dziś czytana 
mówi nam o „pewnym 
człowieku”. Leżał on 
pobity i zraniony przy 
drodze z Jerozolimy do 
oazy Jerycha w depresji 
rzeki Jordan. Kim jest ten 
człowiek pobity i okale-
czony? A może to ktoś z 
nas, odarty, słaby i porzu-
cony, jak łachman? Tyle-
kroć przecież odzierają 
człowieka z czci, honoru i 
dobrego imienia. Tylekroć 
zadają mu rany przez 
pomówienia, oszczerstwa 
i potwarze. Tylekroć jest 
wyniszczony przez swoje 
upadki, grzechy i rany 
chciwości. Wprost „góra” 
ruiny i niepokoju, 
„zostawiona na pół żywa, 
umierająca i opuszczona” 
na gościńcu życia. Prze-
chodzą obok „na pól 
umarłego”, zajęci sobą i 
mijają go. Może to są 
ludzie zmierzający nawet 
do „Bożych spraw”. Na 
drodze jerychońskiej mija 
umierającego nawet ka-
płan. „Zobaczył go i mi-
nął” także wierzący fary-
zeusz i czciciel Boga. 
Umierający ma prawo 
spodziewać się pomocy i 
opieki. Człowiekowi 
zranionemu przez swój 
upadek i grzech nikt nie 
jest w stanie pomóc i 
uleczyć, jak tylko sam 
Chrystus. On jest napraw-
dę miłosiernym Samaryta-
ninem. „Zechciał Bóg, by 
w Nim zamieszkała cała 
Pełnia” miłości i miłosier-
dzia (czyt. II). „Zraniony” 
często spodziewa się 
pomocy zupełnie nie z tej 
strony. 
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