
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. 

1800 - w 35 r. ślubu 
PP Joanny i Mariusza 
z prośbą o bł. Boże; + 
Marianna i Stanisław 
Pażyszek;  
 

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  
 

27 sierpnia, sobota, 
Św. Moniki, wspo-

mnienie 
700 + Ludwik Pu-
dłowski    
1800 + Karolina Mel-
narowicz w 18 r. śm.   
28 sierpnia, 22 Nie-

dziela Zwykła 
700 + Maria, Włady-
sław, Helena Kosio-
rek; Mieczysław, 
Michalina Miodusze-
wscy 
830 + Ludwik Henne-
berg  
1000 - KR   
1130 - zajęta 

Królowej, wspo-
mnienie  

700 – int. dz.-bł. z ok. 
urodzin Jadwigi z 
prośbą o zdrowie i bł. 
Boże dla cr.   
1800 + Marek Goliń-
ski w 33 r. śm., brat i 
rodzice 
 1800 + Dorota Omie-
cińska 
23 sierpnia, wtorek  

700 + Czesław Skar-
żyński 
1800  + Jerzy, Michał, 
Salomea, Tadeusz 
Skrzyccy, Mieczy-
sław Gawryś 
24 sierpnia, środa, 
Św. Bartłomieja, 
Apostoła, święto  

700 - wolna 
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-

INTENCJE MSZALNE 

21 Niedziela  
Zwykła  

21.08.2016 

21 sierpnia, 21 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Bernardyna (k) 
Kowalczyk 
830 – int. dz.-bł. z ok. 
6 rocz. ślubu Magda-
leny i Roberta 
Ostrowskich, o bł. 
Boże i opiekę MB dla 
Gabrysi  
1000 + Zofia i Ludwik 
Broniatowscy  
1130 Zbiorowa: - o 
nawrócenie dla Ro-
berta i Boże bł. dla 
cr.; - za przyczyną 
Opatrzności Bożej w 
int. Zofii Mach w dn. 
ur., z podziękowa-
niem Bogu za otrzy-
mane łaski, z prośbą 
o zdrowie, bł. Boże i 
opiekę MB dla cr., + 
Tadeusz, Marianna i 
Czesław Wyrzykow-
scy, + Irena Tekliń-
ska w 3 r. śm. 
1800 + Krystyna Ory-
ga - Helwich w 10 r. 
śm. i Józef Oryga w 
pół roku po śm.; + 
Irena Teklińska w 3. 
r.śm.  
22 sierpnia, ponie-
działek, NMPanny 

wi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; - int. 
dz.-bł. z ok. 60 ur. 
Janusza, z prośbą o 
bł. Boże, łaskę zdro-
wia i opiekę MB Nie-
ust. Pomocy; - o Boże 
bł. dla Marii z okazji 
imienin; - w int. Mar-
ka o łaskę nawrócenia 
i trzeźwości; + Zdzi-
sław, Teresa Jawor-
scy, cr. Jaworskich i 
Olszewików  
25 sierpnia, czwar-

tek 
700 - wolna 
1800 - zajęta  
26 sierpnia, piątek, 
NMPanny Często-
chowskiej, uroczy-

stość  
700 - wolna   
1800 zbiorowa: + 
Wiktor Kacprzak w 
25 r. śm., Marta i 
Władysław Jabłonka i 
zm. z obu rodzin 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 21. Niedzielę Zwykłą 

21.08.2016 r. 
 

W piątek, 26 sierpnia obcho-
dzimy uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Często-
chowskiej. Msze św. będą od-
prawiane o godz. 7.00 i 18.00. 
Z racji na uroczystość można 
spożywać pokarmy mięsne. 

Po kilku latach pracy duszpa-
sterskiej żegnamy dzisiaj Ks. 
Marka Filipczuka i Ks. Eu-
geniusza Jankowskiego. 
Dziękując za ich posługę 
duszpasterską, życzymy im, 
aby dar naszej modlitwy 
wspierał ich posługę kapłań-
ską w nowych parafiach. Ży-
czymy im wielu łask Bożych, 
poczucia pełnienia misji w 
Duchu Świętym i wstawien-
nictwa Matki Najświętszej.   

Wszystkich sierpniowych 
pielgrzymów zmierzających z 
różnych miejsc Polski do 
sanktuariów maryjnych pole-

Iz 66,18-21; 
Hbr 12,5-
7.11-13;  
Łk 13,22-30  

Jezus nauczając, szedł 
przez miasta i wsie i od-
bywał swą podróż do 
Jerozolimy. Raz ktoś Go 
zapytał: Panie, czy tylko 
nieliczni będą zbawieni? 
On rzekł do nich: Usiłuj-
cie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powia-
dam wam, będzie chciało 
wejść, a nie będą mogli. 
Skoro Pan domu wstanie i 
drzwi zamknie, wówczas 
stojąc na dworze, zacznie-
cie kołatać do drzwi i 
wołać: Panie, otwórz 
nam! lecz On wam odpo-
wie: Nie wiem, skąd jeste-
ście. Wtedy zaczniecie 
mówić: Przecież jadali-
śmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych naucza-
łeś. Lecz On rzecze: Po-
wiadam wam, nie wiem, 
skąd jesteście. Odstąpcie 
ode Mnie wszyscy opusz-
czający się niesprawiedli-
wości! Tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaa-
ka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie 
Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. 
Przyjdą ze wschodu i 
zachodu, z północy i połu-
dnia i siądą za stołem w 
królestwie Bożym. Tak 
oto są ostatni, którzy będą 
pierwszymi, i są pierwsi, 
którzy będą ostatnimi.  

camy wspólnym modlitwom 
wiernych. 

 Z racji na miesiąc sierpień 
weźmy sobie do serca słowa 
Apelu o Trzeźwość. 

Są jeszcze wolne intencje 
mszalne w tym tygodniu. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

 
 Michał Łukasiewicz, kawaler 

z Falenicy i Marta Tyburska, 
panna z par. tutejszej 

XXI Niedziela zwykła  
 

 Prawdziwy  
chrześcijanin  

 
 Jest nas chrześcijan prze-
szło miliard, a świat jest 
pełen nienawiści i strachu 
„przed życiem i ludźmi”. 
W takim świecie pojawia 
się – od czasu do czasu – 
jakiś prawdziwy chrze-
ścijanin. Świat wtedy nie 
może wyjść ze zdumie-
nia, że można aż tak żyć 
w duchu Ewangelii. 
Świat wtedy zmienia się i 
angażuje w rzeczywistość 
Boga, który chce obda-
rzyć zbawieniem 
„wszystkie narody świa-
ta”. To nic, że nasza 
obecna sytuacja nazna-
czona jest wieloma słabo-
ściami, a Bóg poddaje 
nas rygorom wychowania 
i wprowadza do twardej 
szkoły posłuszeństwa. 
Chrystus, aby nam dopo-
móc wziął na siebie winy 
nasze, byśmy w pełni 
mogli uczestniczyć w 
życiu Bożym. Nawróce-
nia nie należy jednak 
odkładać na ostatnią 
godzinę, bo jeden jest 
tylko decydujący mo-
ment, „kiedy Pan domu 
wstanie i drzwi za-
mknie”. Ponieważ Króle-
stwo Boże jest wspólnym 
dobrem, mamy obowią-
zek troszczyć się, „aby 
nikt nie został na ze-
wnątrz” i nie mógł usły-
szeć Dobrej Nowiny. To 
Matka Najświętsza jest 
naszą szczególną szansą 
uzyskania każdej łaski od 
Pana i ratunkiem w za-
grożeniach. 
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