
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 

Księża wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

1800 – z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz z proś-
bą o Boże bł., zdrowie dla 
PP. Marzanny i Wiesława w 
29. r. ślubu oraz z prośbą o 
dalszą opiekę Bożą dla nich 
i dzieci: Moniki i Cezarego 

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  
 

Wacław, Ryszard Grążka  
830  + Józef, Józefa(k) Pełka, 
Marianna, Michał, Włady-
sław, Stanisław, Janina 
Wochniak 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby odpowiedzialni za 
narody zdecydowanie dokła-
dali starań, by położyć kres 
handlowi bronią, który jest 
przyczyną wielu niewinnych 
ofiar. 
1130 + Helena Lubacka w 1. 
r.śm. 
1300 + Piotr, Eugenia i An-
drzej Radzio, Bronisława(k), 
Danuta, Henryka(k) i Ma-
rian Antosik, Halina Rams 
1300 – dz. w 50. r. ślubu PP. 
Jolanty i Aleksego z prośbą 
o bł. Boże dla c.r. 
chrzest: Jan, Adam Piotr, 
Jan Jerzy, Filip, Marek 

20 czerwca, wtorek,  
700 zajęta 
800 + Karol Kłos w 35. r. 
śm., Helena Kłos 
1800 + Andrzej Kamiński, 
Anna i Stanisław Klos 

21 czerwca, środa, Św. 
Alojzego Gonzagi, zakon-

nika, wspomnienie 
700 zajęta 
800 + Helena Siengalewicz w 
3. r. śm. 
1800 zbiorowa: – zbiorowa: 
- w intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata, oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; - 
za Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Śluby Jasno-
górskie; - o nawrócenie i 
łaskę trzeźwości dla Marka; 
- o bł. Boże dla Alicji z 
okazji jej imienin oraz jej 
rodziny; - o Boże bł. dla 
Bożeny i Krzysztofa w 12. r. 
ślubu z prośba o opiekę MB; 
+ Alicja Dymek w okazji 
imienin; + Janina i Bolesław 
Kowalscy, Jan i Józefa(k) 
Jedynak z racji imienin; 

22 czerwca, czwartek,  
700 + Czesława(k) w 13. r. 
śm. 
800 + Apolonia i Roman 
Kowalewscy, Jan i Janina 
Majewscy, c.r. Majewskich i 
Kowalewskich 
1800 + Jan Strzała w 8. r. śm. 
23 czerwca, piątek, Najśw. 
Serca Pana Jezusa, uroczy-

stość 

INTENCJE MSZALNE 

11 Niedziela  
Zwykła   

18.06.2017 

18 czerwca, 11 Niedziela 
Zwykła 

700 + Krystyna Kusnerz w 
15. r.śm.  
830  - o Boże bł. i zdrowie, 
potrzebne łaski dla Alicji w 
dniu urodzin 
1000 + Alina i Bolesław 
Paradowscy 
1130 – dz.-bł. w 51. r. ślubu 
PP. Halina i Krzysztofa oraz 
z prośbą o bł. dla całej Ro-
dziny 
1300 zbiorowa; - dz. za 
uratowanie życia Hugo i z 
prośbą o bł Boże dla c.r.; + 
Stanisława(k) i Eugeniusz 
Jacak, Stefania i Antoni 
Rusinowscy, Jadwiga, Zbi-
gniew i Jan Marcinkiewicz, 
Lidia Adler, Robert Cieślak; 
+ Edward, Henryk, c.r. 
Pulkowskich i Włodarczy-
ków; + Jerzy w 3. r.śm.; + 
Sławomira(k) Kowalska; + 
Irena Pieniek w 30. dniu po 
śm.; + Jadwiga i Zdzisław 
Sławoszewscy 
1800 – z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz z proś-
bą o Boże bł., zdrowie dla 
PP. Małgorzaty i Andrzeja 
w 22. r. ślubu oraz z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą dla 
nich i córki Karolinki 
19 czerwca, poniedziałek,  

700 + Zofia Gawryszewska w 
33. r. śm. oraz c.r. Szaber 
700 – o bł. Boże, potrzebne 
łaski w posłudze zakonnej 
dla Siostry Romualdy z racji 
imienin 
800 + Józef Pełka w 10. r. 
śm. 
1800 + Jadwiga i Stefan 
Łokieć 

700 + Kazimierz Gąsiorowski 
w 12. r. śm. i jego rodziców 
800 + Aleksandra(k), Piotr, 
Jadwiga, Franciszek, ks. 
Feliks, Jan, c.r. Boguszów 
1800 zbiorowa: - dz. na 
zakończenie roku formacyj-
nego ministrantów i Drużyny 
Świętej Rodziny; - dz. z 
okazji imienin z prośbą o 
Boże bł., łaskę zdrowia, 
opieki MB na każdy dzień 
dla Janiny Prokorym, Wan-
dy Prokorym, Danuty Kon-
drackiej, Wandy i Jana We-
sołowskich; + Janina, Mi-
chał Misztal, Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz; + Andrzej, 
Aleksandra(k), Franciszek; + 
Janina Styczyńska, Janina 
Jóźwiak, Jan i Janina Szy-
mańscy, ks. Jan Samulak; + 
Euzebiusz Marcjanek w 30. 
dniu po śm.;   
24 czerwca, sobota, Naro-
dzenie Św. Jana Chrzcicie-

la, uroczystość 
700  + c.r. Skibickich, Ła-
niewskich, Kuźmińskich 
800 + Jan Omieciński z okazji 
imienin 
1530 ślub: Kinga i Hubert 
1630 ślub: Justyna i Piotr 
1800  + Stanisława(k) i Jan 
Jeżowscy 

25 czerwca, 12 Niedziela 
Zwykła 

700 + Marek Grążka, Antoni, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 11 Niedzielę Zwykłą 
18.06.2017 r. 

  Podziękowania płynące z głębi serca pragniemy 
złożyć wszystkim, którzy uświetnili czwartkowe 
obchody Bożego Ciała: grupom parafialnym, a 
szczególnie Grupie Odnowy w Duchu św. i Sio-
strom przygotowującym ołtarze stacyjne oraz Sio-
strze Elżbiecie, mieszkańcom, którzy przystroili 
swoje domy, Asyście Kościelnej, Panom z Ko-
ścielnej Służby Porządkowej Totus Tuus, Panom i 
Młodzieży niosącym chorągwie, harcerkom i har-
cerzom, lektorom, ministrantom, scholi, bielan-
kom, sypaczkom, Krakowiakowi i Krakowiankom 
i dzieciom pierwszokomunijnym w strojach litur-
gicznych wraz z rodzicami. Szczególne podzięko-
wania dla Policji za zabezpieczenie trasy procesji. 
Bóg zapłać Wam wszystkim! 

 Dziś - 18 czerwca-  za wstawiennictwem Św. 
Krzysztofa, modlić się będziemy za wszystkich 
uczestników ruchu drogowego oraz poświęcimy 
pojazdy po każdej Mszy św. Samochody, moto-
cykle, skutery i rowery poświęcać będziemy przy 
wyjeździe z parkingu. 

 W dzisiejszą niedzielę ofiarami do puszki Dar 
serca (na środku kościoła) wspieramy stypendia 
naukowe księży pracujących za granicą. Bożej. 
Bóg zapłać!  

 Przez wszystkie dni oktawy Bożego Ciała /do 
piątku włącznie/ o godz. 17.15 odmawiamy Nie-
szpory o Najśw. Sakramencie. Na zakończenie 
oktawy po procesji odbędzie się obrzęd błogosła-
wieństwa wianków. 

  W piątek 23.06 uroczystość Najśw. Serca Pana 
Jezusa. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00, 
8.00 i 18.00. Można tego dnia spożywać pokarmy 
mięsne. 

 W piątek 23 czerwca odbędzie się zakończenie 
Roku Szkolnego i Katechetycznego. Wszystkie 
dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami zaprasza-
my na Mszę św. dziękczynną na godz. 8.00! Przy-
pominamy również o Spowiedzi św. 

 24 czerwca, w sobotę obchodzimy uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze św. będą 
odprawione o godz. 7,8 i 18.  

 Spotkanie organizacyjne rodziców w sprawie wy-
jazdu dzieci w Góry świętokrzyskie odbędzie się 

Wj 19,1-6a; 
Rz 5,6-11; 
Mt 9,36-10,8  

Jezus widząc tłumy ludzi, 
litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, 
jak owce nie mające pa-
sterza. Wtedy rzekł do 
swych uczniów: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało. Proście 
Pana żniwa, żeby wypra-
wił robotników na swoje 
żniwo. Wtedy przywołał 
do siebie dwunastu swo-
ich uczniów i udzielił im 
władzy nad duchami nie-
czystymi, aby je wypędza-
li i leczyli wszystkie cho-
roby i wszelkie słabości. 
A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy Szy-
mon, zwany Piotrem, i 
brat jego Andrzej, potem 
Jakub, syn Zebedeusza, i 
brat jego Jan, Filip i Bar-
tłomiej, Tomasz i celnik 
Mateusz, Jakub, syn Alfe-
usza, i Tadeusz, Szymon 
Gorliwy i Judasz Iskario-
ta, ten, który Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał 
Jezus, dając im następują-
ce wskazania: Nie idźcie 
do pogan i nie wstępujcie 
do żadnego miasta sama-
rytańskiego! Idźcie raczej 
do owiec, które poginęły z 
domu Izraela. Idźcie i 
głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. 
Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowa-
tych, wypędzajcie złe 
duchy! Darmo otrzymali-
ście, darmo dawajcie!  

dziś, po Mszy św. o 11.30 w sali na plebanii. 

 Egzamin kandydatów do bierzmowania odbędzie 
się w poniedziałek o godz. 16.00 

 Wspólnota oazowa na zakończenie roku formacyj-
nego zaprasza na Mszę św. w czwartek o godz. 
18.00. Po Mszy św. planowane jest ognisko, na 
które zapraszamy młodzież, ich rodziców oraz 
wszystkich sympatyków oazy. 

 Z kolei w najbliższy piątek rok formacyjny kończy 
służba liturgiczna oraz dziewczynki z Drużyny 
Świętej Rodziny. Wszystkich ministrantów, lekto-
rów, dziewczynki oraz ich rodziców zapraszamy 
na uroczyste zakończenie roku formacyjnego w 
piątek 23 czerwca. Świętowanie rozpoczniemy 
Mszą świętą o godz. 18.00, a bezpośrednio po 
Mszy zapraszamy na ognisko do parafialnego 
ogrodu. 

 Pielgrzymów, którzy uczestniczyli w pielgrzymce 
do Lourdes i Fatimy zapraszamy na spotkanie 
popielgrzymkowe w niedzielę 2 lipca o godz. 
17.00 w sali na plebanii. 

 Wszystkich, którzy chcieliby spotkać się na pikni-
ku parafialnym w przyszłym roku prosimy o głos 
na projekt osiedlowy nr 2 w ramach budżetu 
partycypacyjnego. Głosujemy od 14-tego do 30-
tego czerwca internetowo lub w Urzędzie Dzielni-
cy przy ul. Żegańskiej 1. 

 Zapowiedzi Przedślubne 
 Maciej Jerzy Sieczkowski, kawaler i Magdalena 

Okrasa, panna, oboje z pr. tutejszej 
 Hubert Piotr Duszyński, kawaler i Kinga Komo-

rek, panna oboje z par. tutejszej 
 Filip Aleksander Skomorowski, kawaler z par. 

tutejszej i Katarzyna Jaczewska, panna z par. Św. 
Pawła Ap. w Zakręcie 

 Maciej Janusz Olko, kawaler z par. św. Benedykta 
i Daria Chudolińska, panna z par. tutejszej 

 Maciej Marcin Rembowski, kawaler z Popówka i 
Ksenia Zofia Bylicka, panna z par. tutejszej 

Trud żniwa  
 
 Trud przy żniwie życia 
odczuwa cała kondycja 
ludzka. Nasze widzenie 
życia każe nam się po-
święcać, zapominać o 
sobie i o swoim tylko 
szczęściu, a budować w 
trudzie i znoju szczęście i 
radość bliźnich, szerzyć 
Królestwo Boże. Jeste-
śmy do tego zobowiąza-
niu z racji swojego 
Chrztu św. Szczególnie 
winniśmy dbać o to, aby 
żadne ziarno nie zginęło, 
a w magazynach naszych 
serc nie zabrakło energii 
na cały okres żniw. 
Uśmiechamy się do tych 
ofiarnych i pełnych zapa-
łu dni: powołania, mocy i 
żaru przy budowie no-
wych dni i nowego na-
szego świata. To wtedy, 
jak uczniowie Chrystusa 
z dzisiejszej Ewangelii, 
najbystrzej patrzyliśmy 
na świat i reagowaliśmy 
na potrzeby ludzi. Czuje-
my i dziś szczególnie 
wielkość i aktualność 
zaangażowania w żniwo 
Pana. Epoka olbrzymich 
przyspieszeń, zachwytów 
i przeobrażeń, a równo-
cześnie ograniczeń i 
niebezpieczeństw wyma-
ga mądrości i wyobraźni 
w działaniu. Ale Chry-
stus wyposaża każdego w 
odpowiednią pomoc i 
otuchę. Kościół, jako 
Lud Boży wysłany na 
żniwo, musi być znakiem 
miłości, gorliwości i siły 
w pracy przy Bożym 
żniwie, aby nikt nie zgi-
nął i wszyscy byli w 
jedno zespoleni. 
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