
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. 

nawet egzystencja są 

zagrożone. 

Intencja ewangeliza-

cyjna: Aby Kościół w 

Ameryce Łacińskiej i 

na Karaibach poprzez 

swoją misję kontynen-

talną głosił Ewangelię 

z odnowionym zapa-

łem i entuzjazmem. 
1130 + Michał, Feliksa 

(k) Kazubek, cr. Ka-

zubków 

1800 + Jędrzej oraz 

dusze w czyśćcu cier-

piące i konające 

 

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  
 

bł. w 90. r. urodzin P. 

Izabeli Bieszczad, z 

prośbą o zdrowie i bł. 

Boże dla c.r.) 

31 lipca, 18 Niedziela 

Zwykła 
700 + cr. Paczuskich, 

Gałeckich i Kosieradz-

kich 

830 + Jerzy Kusak i 
jego rodzice, Stanisław 

i Zofia Radożyccy, ich 

rodzice i rodzeństwo 

1000 KR. Intencja 

ogólna: Aby szanowa-

ne były ludy tubylcze, 

których tożsamość, a 

mnienie 

700 + Ignacy Kulawik 

(greg.26) 

1800  + Genowefa Za-

wadzka 

27 lipca, środa,  
700 + Ignacy Kulawik 

(greg.27) 

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; - dz. za wyni-

ki w nauce z prośbą o 

Boże bł. w pracy dla 

Klaudii; - dz.-bł. w I 

rocz. Komunii św. dla 

Klary Jamro; + Maria 

Jarosławska; + Miro-

sław i Marianna Żabiń-

scy; + Helena Lubacka 
w 30. dniu po śm.; + 

Marianna Werwińska 

INTENCJE MSZALNE 

17 Niedziela  

Zwykła  

24.07.2016 

24 lipca, 17 Niedziela 

Zwykła 
700 + Ignacy Kulawik 

(greg.24) 

830 – o zdrowie dla 

Krystyny, Krzysztofa, 

Hanny i c.r. 

1000 + Marek Sójko w 

2.r.śm. 

1130 + Jerzy Zalewski, 
Robert Cieślak, Anna, 

Halina, Edward Rusi-

nowscy 

1800 + Jan Kamiński w 

13. r. śm., cr. Kamiń-

skich, Barbara Serwat-

ko w 4. r.śm., Stefan 

Pniewski i cr. Pniew-

skich 

25 lipca, poniedzia-

łek, św. Jakuba, Apo-

stoła, święto  

700 – o Boże bł., zdro-

wie i potrzebne łaski 

dla Magdaleny z okazji 

urodzin 

800  - ŚDM 

1800 + Ignacy Kulawik 

(greg.25) 

1800 + Krzysztof Fran-

czewski 

26 lipca, wtorek, św. 

Joachima i Anny, 

rodziców NMP, wspo-

w 30. dniu po śm. 

28 lipca, czwartek 
700 + Ignacy Kulawik 

(greg.28) 

700 + Barbara Jedynak 

w 1. r.śm. 

1800 zajęta 

29 lipca, piątek, św. 

Marty, wspomnienie 

700 + Ignacy Kulawik 
(greg.29) 

1800 zbiorowa: + Zofia 

Kućmaja w 4. r.śm., 

Feliks Kućmaja w 25-

25.r.śm., cr. Lewan-

dowskich, Chodow-

skich, Reszczyńskich; 

+ Henryk Francman w 

20. r.śm., Cecylia 

Francman; + Jan Pie-

trusiński w 30. dniu po 

śm. 

30 lipca, sobota,  
700 + Marianna Kowal-

ska w 5. r.śm. 

1600 - ślub 

1800 + + Ignacy Kula-

wik (greg.29); (w mo-
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 O środy, 20 lipca, w ramach Światowych 

Dni Młodzieży gościmy w naszej parafii 
oraz w rodzinach sąsiednich parafii 82. piel-

grzymów z Hong Kongu. ! 

 Nasi goście będą obecni w parafii do jutra - 
25 lipca. W tym okresie zostały dla nich 

przygotowane imprezy i wyjazdy mające na 

celu wspólne przeżywanie wiary, wzajemne 

poznanie swoich zwyczajów oraz zapozna-
nie z historią i kulturą naszej Ojczyzny. Dla 

pielgrzymów oraz dla wszystkich parafian, 

w tym rodzin przyjmujących pielgrzymów 
oraz wolontariuszy, dostępne będą następu-

jące spotkania: 

 Msza Św. prowadzona w języku polskim 

oraz śpiewami i czytaniami w języku chiń-

skim dziś, w niedzielę - 24 lipca o godz. 
10.00. 

 Spotkanie Rejonowe, które odbędzie się 
dziś, w niedzielę, 24 lipca br., od godz. 

15:00 na terenie Parafii Dobrego Pasterza w 

Miedzeszynie przy ul. Przewodowej 15/21; 

 Na Mszę św. pożegnalną w naszej parafii 
zapraszamy wszystkich jutro 25 lipca o 

godz. 8.00 

 Uprzejmie prosimy o finansowe wsparcie. 

Istnieje także możliwość wsparcia w formie 

przelewu na rachunek bankowy naszej para-
fii o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 34-

05 5000 z dopiskiem „Światowe Dni Mło-

dzieży”. Serdecznie dziękujemy za wszyst-

kie dotychczasowe ofiary ! 

 W piątek 29 lipca o godz. 12.00 wyruszy z 
naszej parafii 12-to osobowa Rajd - Piel-

Rdz 18,20-32; 

Kol 2,12-14; 

Łk 11,1-13  

Gdy Jezus przebywał w jakimś 

miejscu na modlitwie i skończył 

ją, rzekł jeden z uczniów do 

Niego: Panie, naucz nas się 

modlić, jak i Jan nauczył swoich 

uczniów. A On rzekł do nich: 

Kiedy się modlicie, mówcie: 

Ojcze, niech się święci Twoje 

imię; niech przyjdzie Twoje 

królestwo! Naszego chleba 

powszedniego dawaj nam na 

każdy dzień i przebacz nam 

nasze grzechy, bo i my przeba-

czamy każdemu, kto nam zawi-

nił; i nie dopuść, byśmy ulegli 

pokusie. Dalej mówił do nich: 

Ktoś z was, mając przyjaciela, 

pójdzie do niego o północy i 

powie mu: Przyjacielu, użycz mi 

trzy chleby, bo mój przyjaciel 

przyszedł do mnie z drogi, a nie 

mam, co mu podać. Lecz tamten 

odpowie z wewnątrz: Nie na-

przykrzaj mi się! Drzwi są już 

zamknięte i moje dzieci leżą ze 

mną w łóżku. Nie mogę wstać i 

dać tobie. Mówię wam: Chociaż-

by nie wstał i nie dał z tego 

powodu, że jest jego przyjacie-

lem, to z powodu natręctwa 

wstanie i da mu, ile potrzebuje. 

Ja wam powiadam: Proście, a 

będzie wam dane; szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą 

wam. Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 

kołaczącemu otworzą. Jeżeli 

którego z was, ojców, syn popro-

si o chleb, czy poda mu kamień? 

Albo o rybę, czy zamiast ryby 

poda mu węża? Lub też gdy 

prosi o jajko, czy poda mu 

skorpiona? Jeśli więc wy, choć 

źli jesteście, umiecie dawać 

dobre dary swoim dzieciom, o 

ileż bardziej Ojciec z nieba da 

Ducha Świętego tym, którzy Go 

proszą.  

grzymka pod hasłem TOTUS TUUS. Ce-
lem pielgrzymki jest spotkanie z polakami 

na Zachodniej Ukrainie w ramach obcho-

dów 1050. rocznicy Chrztu Polski. We 

wspólnej modlitwie przy kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, którą poświęcił 24-

go kwietnia w Aninie Ks. Abp Mieczysław 

Mokrzycki Metropolita Lwowski pragniemy 
odwiedzić Jasną Górę, Jodłówkę, następnie 

na Ukrainie Sambor, Truskaw, Stryj, Stani-

sławów, Piotrowce, Jazłowiec, Kamieniec 
Podolski i Lwów. Naszych parafian prosimy 

o wpisy intencji - tak za żywych jak i za 

zmarłych w Księdze Intencji wyłożonej w 

Kaplicy MB Częstochowskiej. Po dopisaniu 
intencji od Polaków na Ukrainie złożymy 

Księgę Intencji na Jasnej Górze. Planowany 

powrót naszej Pielgrzymki przewidziany 
jest na sobotę - 6 sierpnia. Szczęść Boże na 

motorze!  

 

Zapowiedzi przedślubne 
 Piotr Szymczak, kawaler z par. tutejszej i 

Izabela Kamińska, panna z Łomży 

 Michał Gałek, kawaler z Warszawy i 
Klaudia Agata Kędzierska, panna z par. 

tutejszej 

 Adam Zientara, kawaler z pr. tutejszej i 
Martyna Karolak, panna z Wesołej 

 Janusz Laskowski, kawaler z par. tutejszej 

i Bernadetta Gejzak, panna z par. tutejszej 

 Mateusz Maria Lissowski, kawaler i An-
gelika Patrycja Frączek, panna oboje z par. 

tutejszej 

 Robert Jędrzejewski, kawaler z par. tutej-
szej i Małgorzata Buczyńska, panna z pa-

rafii Kosów  Lacki 

Modlitwa przywilejem 

Modlitwa jest najcenniej-

szym przywilejem i najpięk-
niejszym obowiązkiem 
człowieka, jeżeli pojmuje ją, 

jako rozmowę z Mądrością i 
Miłością wieczną – Najwyż-
szą Istotą. Czujemy, że 

bliski Ewangelii jest wyjątek 
ze słynnej egipskiej „Księgi 

umarłych”: „Czyniłem to, o 
czym ludzie mówią, że jest 
dobre. Dawałem chleb głod-

nemu, a pragnącemu wody, 
a nagiemu odzienie, a łódź 
rozbitkowi…”. Przepiękne 

przykłady modlitwy, unie-
sienia umysłu i serca ku 

Bogu, spotykamy we 
wszystkich kulturach. Nie-
możliwą jest więc rzeczą, 

aby cała ludzkość myliła się 
do kogo i o co się modli. 
Modlitwa jest nie tylko 

wyrazem wiary i oddania się 
Stwórcy, ale również środ-

kiem samodoskonalenia się 
chrześcijanina. Dla chrześci-
janina wzorem pozostaje 

przede wszystkim Chrystus 
Pan. Ewangelia notuje, że 
Jezus, po nakarmieniu pięciu 

tysięcy ludzi „wszedł sam 
jeden na górę, aby się mo-

dlić. Wieczór zapadł, a On 
sam przebywał na modli-
twie” (Mt 14,23). Modlące-

go się Zbawiciela często 
ukazuje nam św. Łukasz w 
swej Ewangelii, a szczegól-

nie dobrze nam znaną mo-
dlitwę w „Getsemani i na 
Krzyżu”. Nie dziwi nas 

zatem gorąca prośba 
uczniów Jezusa w dziś 

czytanej Ewangelii: „Panie, 
naucz nas się modlić”. Przy-
łączmy się do nich, my 

ludzie – proch ziemi i pano-

wie świata. 
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