
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 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

ur. Leszka Siwek, o Boże 
bł. dla niego i c.r.; + Ali-
cja Dymek w 15. r. śm.; + 
Stanisław Niewiarowski; 
+ Paweł Korycki w 30. 
dniu po śm.; + Aleksander 
Juzala w 15. r. śm., Zbi-
gniew Juzala;  
1800 zajęta 

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  
 

1800 + Jan, Janina Jakubik, 
Zofia w 2. r.śm. 
06 listopada, 32 Niedzie-

la Zwykła 
700 + Maria i Wiesław 
Łysiak 
830 + Anna i Stanisław 
Baranek, Maria i Franci-
szek Luchowscy, Geno-
wefa, Rozalia, Ludwika
(k), Maria, Henryk, Fran-
ciszek, cr. Baranków, 
Boguckich, Osiaków, 
Barcikowskich 
1000 RM 
1130 + Helena i Bolesław 
Jedynak, ich synowie oraz 
Franciszek i Sławomir 
Jedynak 
1300 zbiorowa: - za Oj-
czyznę,; - dz.-bł. w 77. r. 

1800 + Janina i Edmund 
Jóźwiccy 

01 listopada, wtorek, 
Wszystkich Świętych, 

uroczystość 
700 – o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
830  + Lucjan Popławski, 
jego rodzice i rodzeństwo 
z rodzinami   
1000 + Maria i Kazimierz 
Tylman 
1130 wolna 
1800 + Maria z Wyrzy-
kowskich Toth, Zbigniew 
Toth, zmarli z cr. Wyrzy-
kowskich o Toth 

02 listopada, środa, 
Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmar-

łych 
700 + za zmarłe siostry ze 
ZSM, rodziców, krew-
nych i dobrodziejów 
9

00 – dz.- bł. w 75. r. uro-
dzin bliźniaków Janiny i 
Jana 
1800 – zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzyżo-
wi i Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasnogór-
skie; + Teofil Rybczak i 

INTENCJE MSZALNE 

31 Niedziela  
Zwykła  

30.10.2016 

30 października, 31 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zieliń-
ski 
830 + Tomasz Czekaliński, 
Stanisław, Helena, Jan, 
Józef, Weronika i Andrzej 
Bąk, Józefa (k) i Michał 
Weselscy 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby dziennikarze w 
swojej pracy zawodowej 
kierowali się zawsze sza-
cunkiem dla prawdy i 
silnym poczuciem etyki. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby Światowy Dzień 
Misyjny odnowił we 
wszystkich wspólnotach 
chrześcijańskich radość i 
odpowiedzialność związa-
ne z głoszeniem Ewange-
lii. 
1130 + Urszula Wyrwicz – 
Broniatowska w 3. r.śm. 
1300 + Józef Badura 
(greg.23) 
1800 + Józefa (k), Alek-
sander Kalata, Michał, 
Józefa (k) Sowa, Edmund 
i Leszek Sowa 
31 października, ponie-

działek,  
7

00 + Siostrę 
800 + Władysław i Eleono-
ra Korbasińscy, zmarłe 
dzieci i wnuk Paweł 
1800 + Stefania i Włady-
sław Osiak, Włodzimierz 
Kołakowski oraz zm. z 
ich rodzin 

jego rodzice, Stanislawa
(k) i Stanisław Mazur, 
Rozalia, Jan, Anna, Woj-
ciech Złomańczuk; + 
Jadwiga; + Marcin Basiak 
w 10. r. śm.; + Genowefa, 
Franciszek i Jan Gawroń-
scy 
03 listopada, czwartek,  

700 wolna 
800 + Wacław w 55. r.śm., 
Pelagia, Władysław, Ja-
dwiga, Józef i Magdalena, 
cr. Grochowskich i Okliń-
skich 
1800 + Marianna Alfreda 
Pazura 
04 listopada, piątek, św. 

Karola Boromeusza, 
biskupa, wspomnienie 

700 wolna 
800 wolna 
1630 wolna 
1800 zbiorowa: + Michał 
Zembowicz, Wojciech 
Stojanowski; + Stanisław 
Sędek, Zofia Kulik, Zofia 
Sedek – Jaworowska, 
Agata Szabłowska 

05 listopada, sobota,  
700 – int. wynagradzająca 
800 wolna 
1700  ślub 
1800 + Dorota Bielecka w 
30. dni po śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 31 Niedzielę Zwykłą 

30.10.2016 r. 

 W najbliższy wtorek - 1 listopada - obchodzimy Uro-
czystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odpra-
wiane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, i 18.00 
(zbiorowa). Mszy św. o godz. 13.00 nie będzie ze 
względu na procesję odprawianą na cmentarzach. 
2 listopada - środa - przypada Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą odprawione 
o godz. 7.00, 9.00 i 18.00 (zbiorowa). W każdej Mszy 
św. modlić się będziemy za zmarłych polecanych w 
Wypominkach (część), a po Mszy św. o godz. 9.00 
odbędzie się procesja wewnątrz kościoła do 5-ciu stacji 
połączona z całą Modlitwą Wypominkową.  

  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać wielo-
krotnie odpust zupełny, czyli całkowite darowanie 
nie tylko grzechów, ale i kar za nie. Warunki uzyska-
nia odpustu zupełnego: 

  Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego. 

  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego 
grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna 

  Przyjęcie Komunii świętej 

  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której 
modli się Ojciec święty 

  Wykonanie czynności związanej z odpustem Czynno-
ścią tą może być: 

  Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 listo-
pada - odpust dla osoby zmarłej 

  Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach 
Ojca świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni 
przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany 
jest odpust; między tymi elementami musi jednak ist-
nieć związek. 

  Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jed-
nej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden od-
pust zupełny. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia 
Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15.00. 
Spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po południu o 
godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. pierwszo-
piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria parafialna 
będzie nieczynna. Do chorych udamy się w piątek od 
godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja 
Najśw. Sakramentu do godz. 19.30 prowadzona przez 

Odnowę z Duchu św. w intencji dziękczynnej za rok 
Miłosierdzia Bożego i wszystkie łaski jakie otrzymali-
śmy w tym roku. 

Mdr 11,22-
12,2; 
2 Tes 1,11-2,2; 
Łk 19,1-10  

Jezus wszedł do Jerycha i 
przechodził przez miasto. 
A był tam pewien czło-
wiek, imieniem Zache-
usz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie 
zobaczyć Jezusa, kto to 
jest, ale nie mógł z powo-
du tłumu, gdyż był ni-
skiego wzrostu. Pobiegł 
więc naprzód i wspiął się 
na sykomorę, aby móc 
Go ujrzeć, tamtędy bo-
wiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na 
to miejsce, spojrzał w 
górę i rzekł do niego: 
Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim do-
mu. Zeszedł więc z po-
śpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: Do 
grzesznika poszedł w 
gościnę. Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: 
Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie. Na to Jezus 
rzekł do niego: Dziś zba-
wienie stało się udziałem 
tego domu, gdyż i on jest 
synem Abrahama. Albo-
wiem Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawić 
to, co zginęło. 

 W sobotę 19 listopada br. jest organizowana, w naszej 
parafii, pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Weźmiemy tam 
udział w uroczystym, ogólnopolskim „Jubileuszowym 
Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, 
zatwierdzonym przez Episkopat Polski. Będzie to rów-
nież dobra okazja do dziękczynienia za kończący się 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Zapisy na piel-
grzymkę przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii para-
fialnej wraz z opłatą w wysokości 60 zł. Wyjazd nastą-
pi w dniu 19 listopada o godz. 6.00 sprzed naszego 
kościoła. Opiekunem grupy pielgrzymkowej będzie ks. 
Mariusz. 

 W naszej parafii powstaje wspólnota oazowa. Jest to 
propozycja skierowana do młodzieży. Szczegółowych 
informacji udziela ks. Paweł. 

 Informujemy, że w naszej parafii chcemy modlić się 
systematycznie za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. W każdy czwartek po wieczornej Mszy 
świętej, w kaplicy MB Częstochowskiej, w której znaj-
dują się relikwie, będzie odbywać się nowenna do bł. 
ks. Jerzego. Zapraszamy do udziału we wspólnej mo-
dlitwie. 

 Przypominamy, że w każdy poniedziałek po wieczor-
nej mszy św. odbywa się adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Trwa ona do godz. 19.30. Zachęcamy do 
tego, aby adorować Chrystusa i trwać w Jego obecno-
ści. 

 Można rezerwować intencje mszalne na przyszły rok. 
Chętnych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii para-
fialnej. 

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

 Parafialny Zespół Caritas pilnie poszukuje dla bied-
nej rodziny pieca grzewczego typu koza z układem 
szamotowym. Na zgłoszenia czekamy pod numerem 
telefonu: 609817961 lub w zakrystii kościoła.  

 Nasza świątynia  

 Gromadzimy się w 
naszej świątyni, by 
wspólnie rozświetlić 
nasze życie światłem 
wiary i ciepłem swojej 
miłości ogarniającej 
wszystkich. Liturgia 
mówi nam dziś, że Bóg 
okazuje nam swoje miło-
sierdzie i daje poznać 
swoje drogi. To wszyst-
ko otrzymujemy przez 
Chrystusa, który swym 
słowem uzdrawia ślepo-
tę serc, a swoją ofiarą 
miłości daje radość zba-
wienia. „Mesjasz, Syn 
Boga żywego” stał się 
dla nas ludzi ostoją i 
pomocą. Od Niego i 
przez Niego płynie siła 
prawdy. On przysyła 
nam Świadka prawdy, 
swojego Zastępcę, który 
działa z wielką mocą 
otwierając Chrystusowi 
bramy serc ludzkich. On 
– „stając się Pomocni-
kiem Boga” – gromadzi 
rozproszony i zagubiony 
lud, daje radość uzdro-
wienia ducha, przynosi 
wyzwolenie i 
„udaremnia zamysły 
przebiegłych”. „Jest 
wezwany do tego, ażeby 
wszędzie być wiernym 
obrońcą godności uci-
śnionych i odepchnię-
tych, słabych i ubogich”. 
W naszym imieniu psal-
mista dziś prosi: „Spójrz 
Boże, tarczo nasza, wej-
rzyj na twarz Twego 
Pomazańca”. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161030.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161030.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161030.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161030.html#czytania

