
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. 

świadomi swojej misji ewan-
gelizacyjnej. 
1130 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.25) 
1300 + Magdalena i Maciej 
Ciołkowscy 
1800 zajęta 

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  
 

Kałuska – Kosim) 
1800 – dz.-bł. w 5. r. ślubu 
Anny i Marcina Jakubow-
skich oraz o Boże bł. dla 
Marii i c.r.   

25 września, 26 Niedziela 
Zwykła 

700 + Melania i Stanisław 
Wojciechowscy, cr. Brodow-
skich i Wojciechowskich 
830 + Władysława(k) Katarzy-
na Lewicka (greg.24) 
830 + Jacek i Waldemar Kru-
szewscy, Piotr Zieliński 
1000 KR; Intencja ogól-
na: Aby każdy wnosił wkład 
we wspólne dobro i w budo-
wę społeczeństwa, które 
stawia w centrum osobę 
ludzką. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby chrześcijanie, przy-
stępując do sakramentów i 
rozważając Pismo Święte, 
stawali się coraz bardziej 

od rodziny Laskus) 
20 września, wtorek, św. 

męczenników Andrzeja Kim 
Teagon, prezbitera, Pawła 
Chong Hasang i Towarzy-

szy, wspomnienie  
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.20) 
800  + Władysława (k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.19)   
1800  + Ryszard Macheta w 
36. r. śm. 

21 września, środa, św. 
Mateusza, apostoła i ewan-

gelisty, święto 
700 – dz.-bł. z prośbą o po-
trzebne łaski dla Michała, 
Marii i Franciszka 
700 + Tadeusz Kucharczuk w 
3. r. śm., c.r. Kucharczuków, 
Feliksa (k) Wojda 
800 + Władysława (k) Katarzy-
na Lewicka (greg.20) 
8

00   + Stanisława (k) Mazur 
(greg.21) 
1800 – zbiorowa: - w intencji 
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 zdrowie i bł. 
Boże dla Wiesława (m); - o 
zdrowie i bł. Boże dla Micha-
ła z okazji rocznicy urodzin; - 
o nawrócenie i trzeźwość dla 
Marka; + Krystyna Binienda; 
+ Małgorzata Bereda w 1. 
r.śm.; - o łaskę zdrowia i 
szczęśliwą operację dla An-
drzeja Jastrzębskiego 

22 września, czwartek,  
700 + Stanisława (k) Mazur 

INTENCJE MSZALNE 

25 Niedziela  
Zwykła  

18.09.2016 

18 września, 25 Niedziela 
Zwykła 

700 + Emilia, Marian, Leśkie-
wicz w rocz. ur. 
830 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.18) 
830 + Wojciech Zaremba w 
rocz. urodzin 
830 + Stanisław Wochniak w 
37. r. śm.  
1000 + Janina i Stanisław 
Tyszkiewicz, Maria i Wacław 
Stankiewicz, Michał Chodo-
rek 
1130 + Piotr Dobrzyński w 21. 
r. śm. i cr. Skorupków 
1300 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.17) 
1300   chrzest: Adam Za-
krzewski, Weronika Maria 
Narożniak; zbiorowa; - o 
Boże błog. i pomoc Bożą na 
czas wyjazdu dla Kamili i 
Miriam; - dz.-bł. w 23. r. 
urodzin dla Michała z prośbą 
o Boże bł. dla całej rodziny; - 
o łaskę zdrowia i szczęśliwą 
operację dla Andrzeja Ja-
strzębskiego; + Jędrzej oraz 
wszystkie dusze w czyśćcu 
cierpiące; + cr. Zarzyckich, 
Marianna, Henryk, Marian, 
Wera, Mira i Eugeniusz Dzia-
kowski; + Jerzy Zakrzewski w 
2. m-ce po śm.; intencja 
ofiarodawcy; + Wiesław 
Filipczak w 6. m-cy po śm. 
1800 + Bronisława (k), Hele-
na, Janina, Eugenia, Jan, 
Bronisława(k), Jan, Cecylia i 
Ks. Marian 

19 września, poniedziałek 
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.19) 
800 + Władysława(k) Katarzy-
na Lewicka (greg.18)   
1800 + Bożena Markowska, 
Halina i Kazimierz (intencja 

(greg.22) 
800 + Władysława (k) Katarzy-
na Lewicka (greg.21)   
1800 + Bartosz 
23 września, piątek, św. Pio 

z Pietrelciny, prezbitera, 
wspomnienie  

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.23) 
700 + Władysława (k) Katarzy-
na Lewicka (greg.22) 
800 – dz.-bł. w 1. r. urodzin 
Zuzanny Strzała z prośbą o 
zdrowie, Boże błog. i pomyśl-
ność dla c.r. 
18

00 
zbiorowa: - o łaskę zdro-

wia i szczęśliwą operację dla 
Andrzeja Jastrzębskiego; + 
Apolonia Sikora i c.r. Sikora; 
+ Stefan Antoni Kapturkie-
wicz w 30. dni po śm. 

24 września, sobota 
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.24) 
800  Siostry Prezentki w litur-
giczne święto Świętojańskiej 
Matki Wolności z kościoła 
Sióstr Prezentek w Krakowie 
dziękując Bogu za Jej nieu-
stanne orędownictwo u Boga 
w intencji Sióstr, z prośbą o 
bł. Boże i dar nowych powo-
łań dla Zgromadzenia Sióstr 
Prezentek oraz o dar we-
wnętrznej wolności dla 
wszystkich 
1700 ślub   
1800 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.23); (w 
modl. powszech. + Anna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 25 Niedzielę Zwykłą 

18.09.2016 r. 
 

 Dziś, 18 września obchodzimy w Polsce 50-ty 
Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Epi-
skopatu Polski, każda trzecia niedziela września 
jest dniem modlitw za dziennikarzy, a także spo-
sobnością do wspierania mediów katolickich. 
Tego dnia w naszej parafii przeprowadzimy 
zbiórkę do puszek na rzecz naszego diecezjalne-
go Radia Warszawa, które w tym roku obchodzi 
25-lecie swojego istnienia. Bardzo dziękujemy 
za wsparcie naszej rozgłośni. 

 Dziś rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw 
za dzieci, młodzież i wychowawców. 

 W naszej parafii organizujemy spływ kajakowy 
rzeką Świder w pobliżu Otwocka. Spływ od-
będzie się w najbliższą sobotę.. Rozpoczniemy 
go o godz. 8.00 Mszą św. w naszym kościele, a 
następnie autokarem udamy się do Woli Kar-
czewskiej. Koszt to 40 zł od osoby. Szczegóło-
wy program znajduje się w gablocie oraz na 
stronie internetowej parafii. Chętnych zaprasza-
my bezpośrednio po Mszy do zakrystii do ks. 
Pawła. 

 Lektorów, ministrantów, kandydatów na mini-
strantów, a przede wszystkim ich rodziców za-
praszamy na rozpoczęcie nowego roku forma-
cyjnego. Zapraszamy w najbliższy piątek na 
Mszę św.. o godz. 18.00 i bezpośrednio po niej 
na spotkanie organizacyjne do sali katechetycz-
nej.  

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy 
w zeszłym roku rozpoczęli przygotowanie do 
tego sakramentu odbędzie się w niedzielę 25 
września po Mszy św. wieczornej czyli o godz. 
19.00. na spotkanie do sali katechetycznej zapra-
szamy kandydatów wraz z rodzicami. 

 Zachęcamy do śpiewania w naszych parafial-
nych zespołach. Próby scholi starszej odbywają 
się w niedzielę o godz. 17 w salce pod kancela-
rią parafialną. Schola młodsza, czyli tzw. Schol-
ka, spotyka się na próbie w niedzielę o godz. 

Am 8,4-7; 
1 Tm 2,1-8; 
Łk 16,1-13  

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Pewien bogaty człowiek 
miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego mają-
tek. Przywołał go do siebie i rzekł 
mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już 
nie będziesz mógł być rządcą. Na 
to rządca rzekł sam do siebie: Co 
ja pocznę, skoro mój pan pozba-
wia mię zarządu? Kopać nie 
mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie 
przyjęli do swoich domów, gdy 
będę usunięty z zarządu. Przywo-
łał więc do siebie każdego z 
dłużników swego pana i zapytał 
pierwszego: Ile jesteś winien 
mojemu panu? Ten odpowiedział: 
Sto beczek oliwy. On mu rzekł: 
Weź swoje zobowiązanie, siadaj 
prędko i napisz: pięćdziesiąt. 
Następnie pytał drugiego: A ty ile 
jesteś winien? Ten odrzekł: Sto 
korcy pszenicy. Mówi mu: Weź 
swoje zobowiązanie i napisz: 
osiemdziesiąt. Pan pochwalił 
nieuczciwego rządcę, że roztrop-
nie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosun-
kach z ludźmi podobnymi sobie 
niż synowie światłości. Ja też 
wam powiadam: Pozyskujcie 
sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną, aby gdy /wszystko/ się 
skończy, przyjęto was do wiecz-
nych przybytków. Kto w drobnej 
rzeczy jest wierny, ten i w wiel-
kiej będzie wierny; a kto w drob-
nej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w 
wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzie niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto wam 
powierzy? Jeśli w zarządzie 
cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, kto wam da wasze? 
żaden sługa nie może dwom 
panom służyć. Gdyż albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z tamtym będzie 
trzymał, a tym wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i mamonie. 

10.30, później śpiewa podczas Mszy św. o godz. 
11.30. Więcej informacji u p. Organisty. 

 Podczas ubiegłotygodniowej kwesty organo-
wej zebraliśmy 6368 zł i 3,5 euro. Ksiądz Pro-
boszcz i kwestujący składają wszystkim ofiaro-
dawcom serdeczne podziękowania. Na koncie 
budowy organów zgromadziliśmy już 400 tysię-
cy złotych. Powoli zatem zamiar budowy orga-
nów nabiera realnych kształtów. Prosimy o dal-
sze wsparcie tej ważnej dla wspólnoty parafial-
nej inicjatywy. 

 „Nasz Dziennik” 
Dlaczego spółki pracownicze są nadzieją dla 
polskiej przedsiębiorczości? W "Naszym Dzien-
niku" Magazyn "Pracownik na swoim". Ponadto 
ks. prof. Czesław Bartnik opisuje jak Żołnierze 
Niezłomni uchronili Polaków przed moralnym 
skarleniem. Zachęcam do zakupu. 

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. 
Warszawy serdecznie zaprasza na prelekcję 
Ewy ANDRZEJEWSKIEJ “Opowieść o 
Anińskim proboszczu księdzu Wiesławie Ka-
lisiaku.” Spotkanie realizowane jest w ramach 
projektu “Warszawskie Portrety” we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Twórczej Edukacji i 
odbędzie się w środę 21 września, o godz. 17.00 
w Czytelni Naukowej Biblioteki w Aninie przy 
ul. Trawiastej 10. 

Zapowiedzi przedślubne 

 Szymon Stanisław Jaworski, kawaler z par. tu-
tejszej i Kinga Wioletta Strześnicka, panna z 
Warszawy 

 Łukasz Gago, kawaler z Warszawy i Joanna 
Dorota Kamińska, panna z  par. tutejszej 

Nasz świat  

 We władanie człowieka 
oddał Bóg świat cały. 
Zatem człowiek wierzą-
cy nie może rozdzielać 
się od świata, wyrzekać 
się go i potępiać, bo jest 
on nam dany jako miej-
sce naszego rozwoju 
naturalnego i nadprzyro-
dzonego. Przez tę praw-
dę powinno być oceniane 
wszystko w naszej co-
dziennej działalności. 
Przemieniając świat, 
czyniąc go lepszym, 
piękniejszym i bogat-
szym, doskonalimy rów-
nież siebie. Musimy 
jednak pamiętać, że każ-
dy człowiek widzi ten 
świat własnymi oczami, 
przeżywa, tworzy i prze-
kazuje wartości w róż-
nych okolicznościach. 
Przyjdzie dla każdego z 
nas właściwy czas, aby 
zdać sprawę z włodar-
stwa naszego. O tym 
nam mówią dzisiejsze 
czytania Słowa, a szcze-
gólnie Ewangelia, w 
której Chrystus nam 
przypomina, że jak długo 
na tym świecie istnieje 
nędza, nikt nie ma prawa 
do zbytku. Roztropny 
jest ten, kto w porę zade-
cyduje, komu chce słu-
żyć i czyim chce być 
przyjacielem. W tych 
codziennych problemach 
mogą nam pomagać 
Środki Oddziaływania 
Społecznego, służąc 
zawsze prawdzie, dobru i 
miłości. Dzisiejszy dzień 
jest im poświęcony. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20160918.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160918.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160918.html#czytania

