
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. 

ja; + Jan Omieciński w 31. 
r. śm.; + Jadwiga Regulska, 
Kazimierz i Władysława(k), 
Andrzej Cholewińscy; + 
Józef Głowacki w 3. r.śm., 
jego rodzice: Helena i Bro-
nisław Głowaccy 
1800 + Regina, Franciszek 
Semler, c.r. Semlerów i 
Rejenciaków 
 

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  
 

madzenia Sióstr Rodziny 
Maryi 
800  + Józef Badura (greg.1) 
1500 ślub  
1600 ślub  
1800 – intencja wynagradza-
jąca 
1800 + Halina i Szczepan 
oraz zmarli z c.r. 

02 października, 27 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Józef Badura (greg.2) 
830 zajęta 
1000 RM 
1130 + Wacław Romano-
wicz i zmarli z c.r. 
1300 chrzest; Maksymilian 
Żórawski; zbiorowa; - za 
Ojczyznę, + Dobrawa, 
córka króla Czech  Bolesła-
wa I Srogiego (z okazji 
1050-lecia Chrztu Polski; - 
o łaskę zdrowia dla Andrze-

rzyna Lewicka (greg.26)   
1800  + Zbigniew Nowakow-
ski w pół roku po śmierci 

28 września, środa, św. 
Wacława, męczennika, 

wspomnienie 
700 + Władysława (k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.27)  
700 + Wacław, Marianna, 
Pelagia, Wacław, Jadwiga i 
Władysław oraz zm. z ich 
rodzin 
800 + Wacław Zając i jego 
rodzice 
800   + Stanisława (k) Mazur 
(greg.28) 
1800 – zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  z 
prośbą o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o zdrowie i bł. Boże dla 
Barbary  i Krzysztofa w 35. 
r. ślubu oraz o opiekę MB 
dla całej rodziny; - o nawró-
cenie i trzeźwość dla Mar-
ka; - o łaskę zdrowia dla 
Andrzeja; + Wacław Bo-
rowski z okazji imienin; + 
Jan i Genowefa Karczew-
scy, Mieczysław, Mieczy-
sława (k), Mirosław Kra-
snodębscy i zm. z ich rodzin 

29 września, czwartek, 
Rocznica poświęcenia 

Bazyliki Katedralnej w 
Warszawie-Pradze, święto 
700 + Stanisława (k) Mazur 

INTENCJE MSZALNE 

26 Niedziela  
Zwykła  

25.09.2016 

25 września, 26 Niedziela 
Zwykła 

700 + Melania i Stanisław 
Wojciechowscy, cr. Bro-
dowskich i Wojciechow-
skich 
830 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.24) 
830 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zieliński 
1000 KR; Intencja ogól-
na: Aby każdy wnosił 
wkład we wspólne dobro i 
w budowę społeczeństwa, 
które stawia w centrum 
osobę ludzką. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby chrześcijanie, 
przystępując do sakramen-
tów i rozważając Pismo 
Święte, stawali się coraz 
bardziej świadomi swojej 
misji ewangelizacyjnej. 
1130 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.25) 
1300 + Magdalena i Maciej 
Ciołkowscy 
1800 – z prośbą o Boże bł. i 
opiekę MB dla Ireny i Woj-
ciecha w 23. r. ślubu 
26 września, poniedziałek 

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.26) 
800 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.25)   
1800 – z prośbą o łaskę 
nawrócenia dla Roberta 

27 września, wtorek, św. 
męczenników Andrzeja 
Kim Teagon, prezbitera, 
Pawła Chong Hasang i 

Towarzyszy, wspomnienie  
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.27) 
800  + Władysława (k) Kata-

(greg.29) 
800 + Władysława (k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.28)   
1800 – o Boże bł. i potrzebne 
łaski dla Anny i Piotra Ze-
mbrowskich w 15. r. ślubu 
1800 – o uzdrowienie i łaskę 
wiary dla Michała 

30 września, piątek, św. 
Hieronima, prezbitera i 
doktora Kościoła, wspo-

mnienie  
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.30) 
700 + Władysława (k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.29) 
800 – intencja dziękczynna 
za szczęśliwy pobyt i po-
wrót z wakacji dzieci i wnu-
ków 
1800 zbiorowa: - o łaskę 
zdrowia dla Kacperka i 
Boże bł. dla niego i jego 
rodziców; - o łaskę zdrowia 
dla Andrzeja; - o Boże bł. i 
potrzebne łaski dla Grupy 
AA „Wrzos” w 21. rocz. 
powstania+ Roman Boratyń-
ski o zm. z c.r. Boratyń-
skich; + Iwona, Nadzieja, 
Stanisława(k) 

01 października, sobota, 
św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dziewicy i doktora 

Kościoła, wspomnienie 
700 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.30) 
700 – o powołania do Zgro-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 26 Niedzielę Zwykłą 

25.09.2016 r. 
 

 29 września - czwartek - obchodzić będziemy 
święto rocznicy poświęcenia Bazyliki kate-
dralnej św. Michała Arch. i Floriana Mę-
czennika. Msze św. będą odprawione o godz. 
7, 8 i 18. 

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania, 
którzy w zeszłym roku rozpoczęli przygoto-
wanie do tego sakramentu odbędzie się dziś, 
w niedzielę 25 września po Mszy św. wie-
czornej czyli o godz. 19.00. Na spotkanie do 
sali katechetycznej zapraszamy kandydatów 
wraz z rodzicami. 

 Z kolei w przyszłą niedzielę po Mszy św. 
wieczornej odbędzie się spotkanie nowych 
kandydatów do bierzmowania, to znaczy 
uczniów klas trzecich gimnazjalnych, którzy 
mieszkają na terenie naszej parafii i chcą roz-
począć przygotowanie do bierzmowania. Na 
to spotkanie zapraszamy kandydatów wraz z 
rodzicami. 

 W tym tygodniu rozpoczyna się październik, 
a wraz z nim Nabożeństwa Różańcowe. Za-
praszamy codziennie o godz. 17.15. W tym 
miesiącu Kościół udziela odpustu zupełnego 
wiernym, którzy pobożnie odmówią różaniec 
w kościele, kaplicy, w rodzinie. Należy od-
mówić pięć tajemnic w sposób ciągły, z mo-
dlitwą ustną należy połączyć rozważanie ta-
jemnic, a przy odmawianiu publicznym ta-
jemnice muszą być zapowiadane. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone 
przez dzieci będzie w każdą środę paździer-
nika o godz. 17.15. Panowie z Koła Różańco-
wego prowadzić będą Różaniec w ponie-
działki. 

 Zbiórka ministrantów odbędzie się w naj-
bliższą  sobotę o godz. 9.30. 

 Zachęcamy do śpiewania w naszych para-

Am 6,1a.4-7; 
1 Tm 6,11-16; 
Łk 16,19-31  

Żył pewien człowiek bogaty, 
który ubierał się w purpurę i 
bisior i dzień w dzień świetnie 
się bawił. U bramy jego pałacu 
leżał żebrak okryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza; nadto i psy przycho-
dziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak, i aniołowie 
zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł także bogacz i został 
pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrążony w mękach, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka Abraha-
ma i Łazarza na jego łonie. I 
zawołał: Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i 
ochłodzi mój język, bo strasz-
nie cierpię w tym płomieniu. 
Lecz Abraham odrzekł: Wspo-
mnij, synu, że za życia otrzy-
małeś swoje dobra, a Łazarz 
przeciwnie, niedolę; teraz on 
tu doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz. A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie 
może ani stamtąd do nas się 
przedostać. Tamten rzekł: 
Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam 
bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki. 
Lecz Abraham odparł: Mają 
Mojżesza i Proroków, niechże 
ich słuchają. Nie, ojcze Abra-
hamie - odrzekł tamten - lecz 
gdyby kto z umarłych poszedł 
do nich, to się nawrócą. Odpo-
wiedział mu: Jeśli Mojżesza i 
Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych po-
wstał, nie uwierzą. 

fialnych 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 pod-
czas Mszy św. o godz. 11.30. Więcej infor-
macji u p. Organisty. 

 Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w 
naszej parafii 06 października (czwartek) o 
godz. 19.00. Na spotkania jednogodzinne we 
czwartki października i listopada zapraszamy 
wszystkich, którzy zamierzają w przyszłym 
roku zawrzeć sakramentalny związek mał-
żeński. Wejście od strony kancelarii parafial-
nej. 

 Od jutra, tj. 26 września można rezerwować 
intencje mszalne na przyszły rok. Chętnych 
zapraszamy do zakrystii lub kancelarii para-
fialnej. 

 Biuro Radia Maryja zaprasza chętnych pa-
rafian do kina Promenada przy ul. Ostrob-
ramskiej na film Smoleńsk. Przewidywany 
termin: 5 października 2016 - cena biletu 14 
zł. Zapisy w kiosku do 30 września  br. 

 Róża Różańca Rodziców za Dzieci - Jan 
Paweł II zaprasza wszystkich rodziców do 
modlitwy za dzieci. Zainteresowanych proszę 
o kontakt: Iwona 600 621 962. P. Iwona 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-
tym  „Veni Creator” zaprasza na Gwiaździ-
stą Procesję Różańcową  w intencji Ojczy-
zny w dniu 8 października 2016r. o godz. 
15.30 .  Idąc ulicami naszego osiedla będzie-
my odmawiać 4 części Różańca św. dzięku-
jąc za 1050-lecie Chrztu Polski oraz za rzesze 
naszych świętych. 

Nie! Dla chciwości  
 
 Bóg jest miłością i na-
pełnia nią serce człowie-
ka, który do niego nale-
ży, a równocześnie daje 
poznać nędzę ludzką i 
Swoje nieskończone 
miłosierdzie. Najgorsze 
jest to, że nie ma w sercu 
chciwych miejsca dla 
prawdziwych i wiecz-
nych bogactw: miłości i 
radości, których udziela 
Bóg. Dobroć i miłość 
Boga objawia się w 
Chrystusie, który dla 
naszego zbawienia przy-
szedł na ziemię i pozo-
staje z nami aż do skoń-
czenia świata. Teraz jest 
czas wzrostu i próby. 
Może się jednak zda-
rzyć, że chciwy i hulaka 
będzie pławił się w bo-
gactwie przez całe do-
czesne życie i odpowie 
za nie dopiero po śmier-
ci. Teraz jest czas zba-
wienia i teraz trzeba 
przygotować sobie depo-
zyt niezłomnej wiary i 
miłości i „nie wstydzić 
się Ewangelii”. Musimy 
jednak zdać sobie spra-
wę z tego, że chciwość 
jest w nas zakorzeniona, 
że biedak chciałby być 
bogatym. Dopiero auten-
tyczne życie według 
Ewangelii i realizowanie 
chrześcijańskich ideałów 
może przemienić czło-
wieka. Miłość bliźniego 
realizowana przez dzie-
lenie się dobrami – ma-
terialnymi i duchowymi 
– będzie sprawdzianem 
naszej wierności Chry-
stusowi i Ewangelii. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20160925.html#czytania
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