
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. 

zmarli rodzice 
1800 + Anna, Marian, 
Helena, Frydolin 
 

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  
 

1600 – ślub 
1700 - ślub 
1800 + Kajetan Do-
mański 

7 sierpnia, 19 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Aleksandra i 
Adam Malinowscy, 
oraz w intencji Bogu 
wiadomej 
830 – za Ojczyznę, o 
wierność przyrzecze-
niom Chrztu św. (od 
świeckiego Zakonu 
Karmelitów Bosych) 
1000 RM 
1130 + Marian Fluksik 
w 13. r. śm., oraz jego 

Rodziny Maryi; (w 
modlitwie powszech-
nej intencja za Po-
wstańców Warszaw-
skich) 
1800 + Bronisław, Bro-
nisława (k), Jan i ich 
rodzice; (w modlitwie 
powszechnej intencja 
za Powstańców War-
szawskich) 

2 sierpnia, wtorek,  
700 – z prośbą o Boże 
bł. dla Maxa i bł. Boże 
dla c.r. 
1800  + Stefania, Jani-
na, Wiesława (k), He-
lena, Jan, Henryk Bli-
charscy 

3 sierpnia, środa,  
700 + Florian – Zyg-
munt Prawdzic - Ma-
kowski 
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 

INTENCJE MSZALNE 

18 Niedziela  
Zwykła  

31.07.2016 

31 lipca, 18 Niedziela 
Zwykła 

700 + cr. Paczuskich, 
Gałeckich i Kosie-
radzkich 
830 + Jerzy Kusak jego 
rodzice, Stanisław i 
Zofia Radożyccy, ich 
rodzice i rodzeństwo 
1000 KR. Intencja 
ogólna: Aby szanowa-
ne były ludy tubylcze, 
których tożsamość, a 
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 
18

00 + Jędrzej oraz 
dusze w czyśćcu cier-
piące i konające 
1 sierpnia, poniedzia-
łek, św. Alfonsa Ma-
rii Liguoriego, bisku-
pa i doktora Kościo-

ła, wspomnienie  
700 – o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 

Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasno-
górskie; - z prośbą o 
Boże bł. dla Kornelki 
z okazji 2. r. urodzin 
4 sierpnia, czwartek, 
św. Jana Marii Via-

neya, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Janina – Irena 
Prawdzic - Makowska 
18

00 + Jerzy Kołodziej 
w 1.r.śm. 
1800 – dz. za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o 
Boże bł., zdrowie i 
wszelkie dary dla PP 
Barbary i Andrzeja z 
okazji 50. r. ślubu 

5 sierpnia, piątek,  
700 + Stanisław i Wan-
da Rogala - Lewiccy 
1800 zbiorowa: + Jan 
Gottfryd w 30. dniu po 
śmierci 

6 sierpnia, sobota, 
Przemienienie Pań-

skie, święto 
700 – intencja wynagra-
dzająca 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 18. Niedzielę Zwykłą 

31.07.2016 r. 
 

 Od środy, 20 lipca, w ramach Światowych 
Dni Młodzieży gościliśmy w naszej parafii 
oraz w rodzinach sąsiednich parafii 82. piel-
grzymów z Hong Kongu. ! 
 W tym okresie zostały dla nich przygotowane 
imprezy i wyjazdy mające na celu wspólne 
przeżywanie wiary, wzajemne poznanie swo-
ich zwyczajów oraz zapoznanie z historią i 
kulturą naszej Ojczyzny. Dzisiaj wszystkim 
parafian, w tym rodzinom, które przyjęły piel-
grzymów oraz wolontariuszom, na czele z P. 
Tomaszem Szarkiem, składamy serdeczne i 
gorące podziękowanie. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim za wszelkie ofiary! Zaprasza-
my do obejrzenia filmu o naszej gościnie 

oczami pielgrzymów z Hong Kongu https://
www.youtube.com/watch?v=zNXSk6F-
0ls&feature=youtu.be lub przez stronę www 
naszej parafii. 

 W piątek 29 lipca o godz. 12.00 wyruszył z 
naszej parafii 12-to osobowy Rajd - Piel-
grzymka pod hasłem TOTUS TUUS. Celem 
pielgrzymki jest spotkanie z polakami na Za-
chodniej Ukrainie w ramach obchodów 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. We wspólnej modli-
twie przy kopii obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej, którą poświęcił 24-go kwietnia w 
Aninie Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki Me-
tropolita Lwowski pragniemy odwiedziliśmy 
Jasną Górę, Jodłówkę, a od soboty - na Ukrai-
nie Sambor, Truskaw, Stryj, Stanisławów, 
Piotrowce, Jazłowiec, Kamieniec Podolski i 
Lwów. Planowany powrót naszej Pielgrzymki 
przewidziany jest na sobotę - 6 sierpnia. Inten-
cje modlitewne; za żywych i zmarłych można 
wysłać sms-em na telefon: +48 602 733 565. 
Szczęść Boże na motorze!  

 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek 
i sobota m-ca. W czwartek zapraszamy na 

Koh 1,2;2,21-
23; 
Kol 3,1-5.9-11; 
Łk 12,13-21  

Ktoś z tłumu rzekł do 
Jezusa: Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, 
żeby się podzielił ze mną 
spadkiem. Lecz On mu 
odpowiedział: Człowie-
ku, któż Mię ustanowił 
sędzią albo rozjemcą nad 
wami? Powiedział też do 
nich: Uważajcie i strzeż-
cie się wszelkiej chciwo-
ści, bo nawet gdy ktoś 
opływa [we wszystko], 
życie jego nie jest zależ-
ne od jego mienia. I opo-
wiedział im przypowieść: 
Pewnemu zamożnemu 
człowiekowi dobrze ob-
rodziło pole. I rozważał 
sam w sobie: Co tu po-
cząć? Nie mam gdzie 
pomieścić moich zbio-
rów. I rzekł: Tak zrobię: 
zburzę moje spichlerze, a 
pobuduję większe i tam 
zgromadzę całe zboże i 
moje dobra. I powiem 
sobie: Masz wielkie zaso-
by dóbr, na długie lata 
złożone; odpoczywaj, 
jedz, pij i używaj! Lecz 
Bóg rzekł do niego: 
Głupcze, jeszcze tej nocy 
zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przy-
padnie to, coś przygoto-
wał? Tak dzieje się z 
każdym, kto skarby gro-
madzi dla siebie, a nie 
jest bogaty przed Bo-
giem.  

Adorację Najśw. Sakramentu od godz. 15.00. 
W piątek spowiedź podczas Mszy św. o godz. 
7 i 18. W sobotę Różaniec wynagradzający 
Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 

  Jutro - 1 sierpnia - obchodzimy 72. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co 
roku, w godzinie W – 17.00 rozlegną się 
dzwony w warszawskich parafiach, zawyją 
syreny i zatrzyma się ruch na ulicach. O tej 
samej godzinie środowiska powstańcze, ostat-
ni żyjący uczestnicy Powstania, przedstawi-
ciele władz cywilnych oraz obywatele odda-
dzą hołd Powstańcom. Włączmy się w ten 
znak naszej pamięci i czci dla poległych, także 
przez naszą modlitwę w ich intencji.  

 Wszystkich sierpniowych pielgrzymów 
zmierzających z różnych miejsc Polski do 
sanktuariów maryjnych polecamy wspólnym 
modlitwom wiernych. 

  Z racji na zbliżający się miesiąc sierpień weź-
my sobie do serca słowa Apelu o Trzeźwość. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

 Janusz Laskowski, kawaler z par. tutejszej i 
Bernadetta Gejzak, panna z par. tutejszej 

 Mateusz Maria Lissowski, kawaler i Angeli-
ka Patrycja Frączek, panna oboje z par. tu-
tejszej 

 Robert Jędrzejewski, kawaler z par. tutejszej 
i Małgorzata Buczyńska, panna z parafii 
Kosów  Lacki 

 Michał Jakub Pszona, kawaler z par. tutej-
szej i Marta Regina Hordyjewska,  panna z 
Lublina 

 Maciej Bogdan Jakimiuk, kawaler z par. 
tutejszej i Klaudia Marta Węgrzyn, panna z 
Warszawy 

Zrozumieć głębiej  
 
 Życie i wielkość każde-
go człowieka nie jest 
zależna od jego mienia i 
imienia. Ale nikt nie 
wątpi, że trzeba zabiegać 
o sprawy doczesne. One 
w naturalny sposób 
wchodzą w zakres po-
trzeb i obowiązków ludz-
kich. Rzecz w tym, aby 
ta troska i zapobiegli-
wość odbywała się w 
granicach rozsądku i 
podporządkowana była 
duchowi, a duch Bogu. 
Jezus i autor księgi Ko-
heleta chcą nam powie-
dzieć, że marnością są 
ziemskie osiągnięcia 
wtedy, kiedy człowiek 
pokłada nadzieję w nich 
samych i uważa je za 
ostateczne. Człowiek, 
który szuka w świecie 
zadowalającej odpowie-
dzi na pytanie, jaki jest 
sens jego pracy i groma-
dzenia dóbr, nie znajduje 
mądrej odpowiedzi. Jak-
że na tym tle zrozumiała 
jest modlitewna prośba: 
Nie daj mi Panie, ani 
bogactwa, ani niedostat-
ku, lecz użycz mi tego, 
co jest konieczne dla 
życia mojego i całego 
świata, które obdarzyłeś 
pięknem i miłością. Bóg 
przeznaczył ziemię, ze 
wszystkim co ona zawie-
ra, dla wszystkich ludzi 
w słusznej mierze i spra-
wiedliwości. Dziś ta 
prawda nabiera rumień-
ców, kiedy powiększają 
się obszary nędzy i ogro-
dy przesytu. Czas przy-
oblec się w nowego czło-
wieka: ku głębszemu 
zrozumieniu. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzNXSk6F-0ls%26feature%3Dyoutu.be&h=8AQG-vNUH
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzNXSk6F-0ls%26feature%3Dyoutu.be&h=8AQG-vNUH
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzNXSk6F-0ls%26feature%3Dyoutu.be&h=8AQG-vNUH
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160731.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160731.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160731.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160731.html#czytania

