
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. 

Wiktorii, Stanisława, cr. 
Czachorów: Klarę i jej 
rodzinę, Karola 
1800 + Helena Makulec 
w 18. r. śm. 

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  
 

1130 + Bogdan Narbutt w 
17. r.śm. 
1300 chrzest: Witold 
Adam Kacprzak; zbioro-
wa; - o zdrowie dla Ja-
dwigi; + Jadwiga i 
Edward Woźniak, Gra-
żyna Niewiadomska; + 
Ewa Frąckiewicz z racji 
urodzin; Jan Kuśmierz w 
1. r.śm., + Krzysztof 
Szczypiński w 30. dniu 
po śm., + Andrzej Giziń-
ski w 3. r.śm., ojciec: 
Wiesław i brat: Zyg-
munt; + cr. Tarnawa, 
Malczewskich: Ignace-
go, Zofię, Marię, Witol-
da, Kazimierza, cr. Jani-
ków; Józefa, Wacława, 

700 + Dorota Bielecka 
800 + Józef Badura 
(greg.12) 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą 
o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - o 
ulgę w cierpieniu i opie-
kę MB dla chorych w 
naszej parafii; - o nawró-
cenie i łaskę trzeźwości 
dla Marka; + Stanisław 
Domalewski w 4. r śm., 
rodzice i teściowie; Ka-
zimierz Wardzyński 
13 października, czwar-
tek, Bł. Honorata Koź-
mińskiego, prezbitera 

700 – o zdrowie dla Bo-
żeny 
800 + Józef Badura 
(greg.13)   
1800  - dz. za udaną ope-
rację z prośbą o Boże bł. 
dla Anny 

14 października, pią-
tek,  

700 wolna 
800 + Józef Badura 
(greg.14) 

INTENCJE MSZALNE 

28 Niedziela  
Zwykła  

09.10.2016 

09 października, 28 
Niedziela Zwykła 

700 + Bohdan Kozera w 
1. r.śm. 
830 + Halina Godlewska 
w 7. r.śm. 
1000 + Piotr Bednarski w 
1. r.śm. 
1130 + Tadeusz Siecz-
kowski i zmarli z c.r 
Sieczkowskich 
1300 + Renard Lichniak 
w 3. r. śm., Kazimierz 
Lichniak w 3. r.śm. (w 
modl. powszechnej: o 
ulgę w cierpieniu i 
opieke MB dla Natalii) 
1800 + Józef Badura 
(greg.9) 
10 października, ponie-

działek, 
700 + Jadwiga i Aleksan-
der 
800 + Adam Ratyński i 
Stanisława (k)  Szocik 
1800 + Józef Badura 
(greg. 10) 
11 października, wto-

rek,  
700 + Michał w 26. r. 
śm., Stanisława (k), Eu-
geniusz, cr. Ptaków i 
Siejków 
800  + Eugeniusz w 11. 
r.śm., Aleksandra (k), 
Aleksander, Marianna, 
Jan, Apolonia i Edmund 
1800  + Józef Badura 
(greg.11)   
12 października, środa, 

1800 zbiorowa: + Jadwi-
ga, Franciszek i Jan Ja-
błońscy, Alfreda Cieślak 
15 października, sobo-
ta, Św. Teresy od Jezu-
sa, dziewicy i doktora 

Kościoła 
700 – o Boże bł. , zdrowie 
i potrzebne łaski dla 
siostry Teresy z racji 
imienin 
800  + Jadwiga Henne-
berg 
800 + Józef Badura 
(greg.15) 
1600 ślub  
1800 + Jadwiga i Tadeusz 
1800 + Teresa Borowska 
z racji imienin, Jadwiga 
Borowska z racji imienin 

16 października, 29 
Niedziela Zwykła 

700 zajęta 
830 + Stanisława(k), Jani-
na, Marianna, Michał 
Wochniak, Józef i Józefa
(k) Pełka 
830 + Józef Badura 
(greg.16) 
1000 + Piotr Dorabialski 
w 12. r. śm., cr. Kraw-
czyków, Przyczków, 
Szydłowskich, Dorabial-
skich 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 28 Niedzielę Zwykłą 

09.10.2016 r. 

 Dziś, w niedzielę - 09.10 o godz. 11.30 zapraszamy na 
roczne przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Św. 
i ich rodziców. Obecność dzieci obowiązkowa. Dzieci 
otrzymają Książeczkę do Nabożeństwa. Po Mszy św. 
odbędzie się próba śpiewu dzieci, a rodziców zapraszamy 
do dolnej kaplicy na konferencję i skupienie. 

 Bardzo serdecznie zapraszamy na Studium Pisma Święte-
go - Kurs Biblijny. Kolejny wykład z zagadnień wstęp-
nych do Starego Testamentu rozpocznie się dziś o godz. 
19.00. Prosimy przynieść ze sobą Pismo św. Starego Te-
stamentu. 

 W dniu dzisiejszym odbywa się kolejna kwesta na rzecz 
budowy organów piszczałkowych w naszym kościele. 
Serdecznie prosimy o wsparcie tego naszego wspólnego 
dzieła. Dziękujemy jednocześnie wszystkim za dotychcza-
sowe ofiary. Stan konta organowego wynosi obecnie 403 
955 zł. 
Od nowego raku kalendarzowego w niedziele o godzi-
nie 10:00 będzie odprawiana Msza Św. w intencji 
wszystkich wspierających budowę organów materialnie 
oraz modlitwą. 

 Z racji na kwestę organową, która jest prowadzona trady-
cyjnie w każdą drugą niedzielę miesiąca, ogólnopolska 
zbiórka do puszek na Dzień Papieski odbędzie się w na-
szej parafii za tydzień, tj. 16 października. 

 Przez cały miesiąc październik zapraszamy codziennie o 
godz. 17.15 na Nabożeństwa Różańcowe. W tym miesią-
cu Kościół udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy 
pobożnie odmówią różaniec w kościele, kaplicy, w rodzi-
nie. Należy odmówić pięć tajemnic w sposób ciągły, z 
modlitwą ustną należy połączyć rozważanie tajemnic, a 
przy odmawianiu publicznym tajemnice muszą być zapo-
wiadane. 

  Panowie z Koła Różańcowego prowadzić będą Różaniec 
w poniedziałki, Koła Różańcowe Pań będą prowadzić 
Różaniec we wtorki, nabożeństwo Różańcowe prowa-
dzone przez dzieci będzie w każdą środę października o 
godz. 17.15., a w każdy czwartek października Różaniec 
prowadzić będzie Rodzina Radia Maryja. 

 Zbiórka ministrantów odbędzie się w najbliższą  sobotę 
o godz. 9.30. 

 W naszej parafii powstaje wspólnota oazowa. Jest to pro-
pozycja skierowana do młodzieży. Szczegółowych infor-
macji udziela ks. Paweł. 

 19 października (w środę) w liturgii kościoła wspominamy 
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Tego dnia po każdej Mszy 
św.. będzie możliwość ucałowania relikwii, zaś po wie-
czornej Mszy odbędzie się montaż słowno-muzyczny, w 
czasie którego usłyszymy fragmenty kazań błogosławione-
go ks. Jerzego i pomodlimy się za jego wstawiennictwem. 

 Można rezerwować intencje mszalne na przyszły rok. 

2 Krl 5,14-17; 
2 Tm 2,8-13; 
Łk 17,11-19  

Stało się, że Jezus 
zmierzając do Jero-
zolimy przechodził 
przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy 
wchodzili do pewnej 
wsi, wyszło naprze-
ciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzy-
mali się z daleka i 
głośno zawołali: Je-
zusie, Mistrzu, ulituj 
się nad nami. Na ich 
widok rzekł do nich: 
Idźcie, pokażcie się 
kapłanom. A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich 
widząc, że jest uzdro-
wiony, wrócił chwaląc 
Boga donośnym gło-
sem, upadł na twarz 
do nóg Jego i dzięko-
wał Mu. A był to Sa-
marytanin. Jezus zaś 
rzekł: Czy nie dzie-
sięciu zostało 
oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewię-
ciu? żaden się nie 
znalazł, który by wró-
cił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec. Do niego 
zaś rzekł: Wstań, idź, 
twoja wiara cię 
uzdrowiła. 

Chętnych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii parafial-
nej. 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej przyj-
mujemy w zakrystii i kancelarii. Wieczorne Msze święte - 
w listopadzie codziennie, a w ciągu roku w każdy piątek - 
odprawiane są w intencjach wypominkowych. Kartki są 
wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

 Za tydzień, w niedzielę 16 października, po Mszy św. na 
godz. 13:00, czyli ok. godz. 14:10, w salce katechetycznej 
przy kancelarii parafialnej odbędzie się spotkanie rodzin, 
które przyjęły do swoich domów pielgrzymów z Hong 
Kongu w ramach Światowych Dni Młodzieży oraz wolon-
tariuszy zaangażowanych w organizację tego wydarzenia 
w naszej parafii. 
Będziemy wspominać ten wspaniały i błogosławiony czas, 
który mogliśmy dzielić z naszymi gośćmi, a obecnie rów-
nież przyjaciółmi. Uprzejmie prosimy o przyniesienie na 
pendrivach zdjęć oraz filmików wykonanych w tamtym 
okresie, które wspólnie obejrzymy podczas tego spotkania. 
Ze względów czasowych prosimy o wybranie na ten pokaz 
maksymalnie 10 fotografii lub krótkich filmów. Dla na-
szych niedawnych podopiecznych nagramy także pozdro-
wienia, które im wyślemy.  

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

 Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza parafian na 
wyjazd w dniu 15 października na Jasną Górę, aby wziąć 
udział w modlitwie przebłagalnej za grzechy nasze i całe-
go narodu polskiego, z prośbą o uwolnienie od skutków 
grzechów związanych z aborcją. 

 Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Falenicy serdecz-
nie zaprasza na wydarzenie ewangelizacyjne dziś, 9 
października  2016r. w godz. 16-22 na parkingu przy ul. 
Walcowniczej, niedaleko kościoła w Falenicy. O szczegó-
łach wydarzenia można się dowiedzieć z plakatu znajdują-
cego się w gablocie przed kościołem. 

 Sekcja Szachowa „Wieża Wawer” zaprasza na zajęcia 
szachowe dla początkujących i zaawansowanych we 
czwartki w godz. 19.00-20.30 w sali katechetycznej 
(wejście od strony kancelarii parafialnej). 

 Parafialny Caritas poszukuje sprawnej pralki automatycz-
nej. Zgłoszenia prosimy zostawić w zakrystii kościoła lub 
pod numerem telefonu 609817961. 

Wdzięczność za 
wdzięczność 

Dzisiejsze Czytania litur-
giczne mówią nam o 
ludzkiej wdzięczności 
przed Bogiem. Uzdro-
wiony hetman wojsk 
syryjskich okazał się być 
człowiekiem wdzięcz-
nym Bogu za uzdrowie-
nie za sprawą proroka 
Elizeusza. Hetman Naa-
man chciał złożyć bogate 
dary prorokowi, ale po-
znawszy prawdę – komu 
zawdzięcza uzdrowienie 
– nawrócił się całym 
sercem do Boga, gotów 
wypełnić każdą Jego 
wolę. Podobne wydarze-
nie przedstawia Ewange-
lia. Dziesięciu trędowa-
tych zostało oczyszczo-
nych z trądu, ale tylko 
jeden powrócił do Chry-
stusa, okazując Mu 
wdzięczność. „Upadł na 
kolana przed Jezusem 
składając Mu dzięki i 
wielbiąc Boga”. Rzadko 
spotykamy się z wdzięcz-
nością, która jakże chwy-
ta za serce. To zastana-
wiające, że tylko czło-
wiek może demonstro-
wać obojętność, a nawet 
wzgardę za okazaną mu 
pomoc. Człowiek opęta-
ny egoizmem nie potrafi 
być wdzięczny i nie 
otworzy serca na sprawy 
bliźnich i całego otocze-
nia. Bóg wdzięczności 
nie odrzuca, ale pysznym 
się sprzeciwia. „On wia-
ry dochowuje” – mówi 
św. Paweł. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161009.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161009.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161009.html#czytania

