
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 Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

1000 – intencja dziękczynna z 
prośbą o bł. Boże dla ofiaro-
dawców na organy 
1130 + Jerzy, Marek, Marian-
na, Szczepan Nowiccy, Geno-
wefa i Józef Błażejczyk 
1300 + Antonina Osińska w 
30. dni po śm. 
1800 + Stefania, Antoni Rusi-
nowscy, Helena Zalewska, 
Jadwiga Marcinkiewicz, 
Janusz Felak, Tadeusz Jacak 

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  
 

r. urodzin 
10 września, sobota 

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.9)  
800  + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.9)  
1300 ślub 
1600 ślub  
1700 ślub   
1800 + Józefa Szczęsna w 28. 
r.śm., cr. Bochenków 
1800 + Jerzy Rej w 14. r.śm., 
cr. Chmielów, Krawczyków, 
Łopatków, Gawdzików i 
Rejów   

11 września, 24 Niedziela 
Zwykła 

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.11) 
830 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.10)   
1000 – dz.-bł. cr. Niemoczyń-
skich 

Marian Fluksik w 13. r. śm. i 
jego rodzice; + cr. Jackiewi-
czów, Olesińskich, Bieliń-
skich, Kulawików, Piotrow-
skich, Piekarników, Konwer-
skich, Jewduszenko, Wójcic-
kich, Jungów, Blusiewiczów, 
Dobkiewiczów, Bożena, 
Adela, Maria i Janina; + 
Lucyna Koprowska w 3. r.śm. 
i Roman – Franciszek Ko-
prowski w 10. r.śm.; + Marian 
Chmiel w 27. r. śm., oraz c.r. 
Chmielów, Rejów, Łopatków, 
Krawczyków i Gawdzików; + 
Urszula Jeżewska, Stefania 
Witkowska, Barbara Czwar-
tek; + Helena Godlewska w 9. 
r. śm.; + Konstanty i Stefania 
Boczkowscy, Janina i Jan 
Karbowiak 
1800 + Stanisław, Bronisława 
(k) Szybka i c.r. Szybków  

05 września, poniedziałek 
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.5) 
800 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.4)   
1800 + Józefa (k) Pudłowska, 
Zofia Sawicka 

06 września, wtorek  
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.6) 
800  + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.5)   
18

00  - dz.-bł. za powrót do 
życia, łaskę uzdrowienia i 
dalszą opiekę MB dla Wojtka 
07 września, środa, bł. Igna-
cego Kłopotowskiego, pre-

zbitera, wspomnienie 
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.7) 
700 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.6) 
800   + Jan Szarek w 30. dniu 
po śm. 
1800 – zbiorowa: - w intencji 

INTENCJE MSZALNE 

23 Niedziela  
Zwykła  

04.09.2016 

04 września, 23 Niedziela 
Zwykła 

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.4) 
830 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.3)   
830 – o zdrowie i bł. Boże dla 
Kasi, Piotra i ich dzieci, o 
zdrowie i opiekę MB dla 
Agnieszki i jej dzieci; + Stani-
sław, Franciszek, Leokadia i 
Marcin 
1000 int. RM – w intencjach 
Ojca Św., Kościoła, Radia 
Maryja, TV Trwam, Naszego 
Dziennika oraz o łaskę życia 
wiecznego dla poległych w II 
wojnie światowej 
1000 – dz.-bł. w 17. r. ślubu PP 
Bartosza i Agnieszki Dowiatt 
oraz c.r. 
1130 + Henryk w 11. r.śm., 
Bronisława (k), Danuta, 
Marian Antosik, Eugenia, 
Piotr i Andrzej Radzio, Halina 
Rams 
1300 Chrzest: Dominika 
Mierzejewska, Alicja Weroni-
ka Janas; Zbiorowa: - dz.-bł. 
z prośbą o Boże bł. i wszelkie 
potrzebne łaski dla Zofii 
Frąckiewicz z ok. 85. r. uro-
dzin i dla c.r.; - dz.-bł. w 25. r. 
ślubu Anny i Aleksandra, z 
prośbą o łaskę, zdrowie i 
opiekę MB dla c.r.; - dz.-bł. w 
intencji Reginy i Rity z racji 
imienin; - dz.-bł. w 6. r. ślubu 
PP Rafała i Agaty oraz o 
zdrowie i bł. Boże dla Fran-
ciszka i Antoniego i c.r.; - 
dz.bł. w 18. r. urodzin Barba-
ry z prośbą o Boże bł. dla niej 
i całej rodziny; - dz. Dominiki 
za przyjęcie na studia; - dz. w 
1. urodziny  dla Michała – 
Piotra Gryzińskiego z prośbą 
o bł. Boże dla niego i c.r.; + 

wynagradzającej Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  z 
prośbą o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę Różań-
cową, aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; - o uzdrowienie 
i trzeźwość dla Marka; + Jan 
Zieliński w 1. r.śm., + Regina 
Kowalczyk, Edward Kowal-
czyk; + Irena Strzałkowska w 
30. dni po śm.; + Tadeusz 
Kapłon w 31. r. śm. 
08 września, czwartek, Na-

rodzenie NMP, święto 
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.8) 
800 zajęta 
1800 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.7)   
1800 + Maria Pietkiewicz z 
racji imienin 

09 września, piątek 
7

00 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.9) 
700 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.8) 
800 + Bożena Markowska w 
30. dniu po śm. 
1700 ślub: Kazimierski i Trze-
ciak 
1800 zbiorowa: + Maria i 
Edmund Jasielscy; + Jadwiga 
Fronczak w 17. r. śm.; + 
Ryszard i Andrzej Kisło; + 
Klemens Grodzicki z racji 99. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 23. Niedzielę Zwykłą 

04.09.2016 r. 
 

 We czwartek 8. września obchodzić będziemy 
święto Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 7, 8 i 
18. 

 Dziś, 4 września - w niedzielę -  na Mszy św. o 
godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie przybo-
rów szkolnych dzieci klas “0” i “I”.  

 Również dziś, w niedzielę - 04.09 - do puszki Dar 
Serca zbierać będziemy ofiary na Katolicki 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. 

 Od minionej niedzieli rozpoczął posługę dusz-
pasterską w naszej wspólnocie parafialnej Ks. dr 
Paweł Cieślik. W jedenastym roku kapłaństwa 
przychodzi do nas Ks. Paweł z parafii na Gocła-
wiu. Życzymy mu wielu łask Bożych, poczucia 
pełnienia misji w Duchu Świętym i wstawiennic-
twa Matki Najświętszej. Szczęść Boże w pracy.  

 Od czwartku - 1 września, powróciły do porząd-
ku liturgicznego Msza św. o godz. 8.00 w dni 
powszednie i Msza św. o godz. 13.00 w niedziele.  

  Za tydzień, 11 września, po wszystkich mszach 
św. odbędzie się kolejna kwesta organowa. Tego 
dnia Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona 
w intencji wszystkich, którzy materialnie i modli-
twą wspierają dzieło budowy organów piszczał-
kowych w naszym kościele. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy! 

 Również w przyszłą niedzielę rozpoczynamy 
roczne przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko-
munii Św. i ich rodziców. W każdą drugą nie-
dzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30, którą 
będzie prowadził ks. Proboszcz obecność dzieci 
obowiązkowa. 11 września dzieci otrzymają róża-
niec.  

 W czerwcu br. rozpoczęliśmy wymianę pieca 
centralnego ogrzewania dla kościoła i plebanii. 
Prace już zostały ukończone i jesteśmy przygoto-
wani na jesienne chłody i zimę. Wszystko to było 
możliwe dzięki niebagatelnej pożyczce dobrych 
parafian. Obecnie ofiary składane na tacę jak i 
najbliższa „Kolęda” będą przeznaczone na zwrot 
owej pożyczki. Już dziś pragniemy podziękować 
5-ciu Paniom, które przygotowały wiązanki ziół 

Mdr 9,13-
18b; Flm 9b-
10.12-17; 
Łk 14,25-33  

Wielkie tłumy szły z 
Jezusem. On zwrócił się i 
rzekł do nich: Jeśli kto 
przychodzi do Mnie, a nie 
ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzie-
ci, braci i sióstr, nadto 
siebie samego, nie może 
być moim uczniem. Kto 
nie nosi swego krzyża, a 
idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem. 
Bo któż z was, chcąc 
zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? 
Inaczej, gdyby założył 
fundament, a nie zdołałby 
wykończyć, wszyscy, 
patrząc na to, zaczęliby 
drwić z niego: Ten czło-
wiek zaczął budować, a 
nie zdołał wykończyć. 
Albo który król, mając 
wyruszyć, aby stoczyć 
bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie 
rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić 
czoło temu, który z dwu-
dziestoma tysiącami nad-
ciąga przeciw niemu? 
Jeśli nie, wyprawia posel-
stwo, gdy tamten jest 
jeszcze daleko, i prosi o 
warunki pokoju. Tak więc 
nikt z was, kto nie wyrze-
ka się wszystkiego, co 
posiada, nie może być 
moim uczniem. 

na uroczystość Wniebowzięcia NMP, a zebrane 
ofiary przeznaczyły na to, abyśmy mogli się 
wspólnie modlić - w ciepłym kościele. 

 W ramach jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 
nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Gnie-
zna i Poznania dnia 17 września br. (sobota). 
Zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Ce-
na pielgrzymki 70zł. Serdecznie zapraszamy! 

 Uprzejmie informujemy, że na prośbę parafian, w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca będą nagrywa-
ne homilie ks. Proboszcza. Nagrania będą udo-
stępniane regularnie na stronie internetowej para-
fii i na profilu "Salve Regina" na Facebooku. 
Zachęcamy do słuchania i udostępniania. 

 Zachęcamy do śpiewania w naszych parafial-
nych zespołach. Próby scholi starszej odbywają 
się w niedzielę o godz. 17 w salce pod kancelarią 
parafialną. Schola młodsza, czyli tzw. Scholka, 
spotyka się na próbie w niedzielę o godz. 10.30, 
później śpiewa podczas Mszy św. o godz. 11.30. 
Więcej informacji u p. Organisty. 

 Różaniec Rodziców za dzieci - Róża Św. Ojca 
Pio zaprasza do wspólnej modlitwy. Kontakt z 
zelatorką: p. Joanną Wojnowską tel. 508 825 882.  

 Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim parafianom, którzy pomogli w 
przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci. 
W tym roku plecaki szkolne z pełnym wyposaże-
niem otrzyma 24 dzieci z naszej parafii. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

 Paweł Jarosław Jakubowski, kawaler z Warszawy 
i Maria Pawlik, panna z par. tutejszej  

 Jakub Borowski, kawaler z par. tutejszej i Marta 
Miąc, panna z Warszawy 

 Piotr Stefan Drop, kawaler z Lublina i Maja Anna 
Wrzosek, panna z par. tutejszej 

Nic nad Boga  

Logika życia jest taka, 
że chcąc osiągnąć rze-
czy wielkie, wyższe – 
trzeba wyrzec się rzeczy 
mniejszych. Trzeba 
umieć mądrze planować 
i przewidywać. Dotyczy 
to także życia religijne-
go. W dzisiejszym 
pierwszym czytaniu 
liturgicznym autor Księ-
gi Mądrości przypomina 
nam tę prawdę. 
„Mozolnie odkrywamy 
rzeczy tej ziemi... a któż 
wyśledzi to, co jest na 
niebie?” Nawet dzisiej-
sze ułatwienia w zdoby-
waniu wiedzy nie zmie-
niły tego doświadcze-
nia. Jeśli poznanie rze-
czywistości ziemskich 
wymaga tyle trudu, to 
któż z ludzi rozezna w 
pełni „zamysły Boże?” 
Tu nie wystarczy mą-
drość ludzka, tu działa 
Duch Święty „który jest 
naszą ucieczką”, który 
uczy nas, że pierwszą i 
pierwotną wartością 
człowieka jest Bóg. 
„Nic nad Boga” – napi-
sał w Dolinie Kościeli-
skiej Wincenty Pol. Do 
Boga prowadzi Jezus 
Chrystus. Dlatego też 
inne sprawy 
„najważniejsze”, o któ-
rych mówi dzisiejsza 
Ewangelia, to przycho-
dzić do Jezusa, być Jego 
uczniem, nieść swój 
krzyż i iść za Chrystu-
sem. 
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