
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. 

20. r. śm.; + Józefa(k) Ża-
kiewicz 
chrzest: Damian 
1800 + Tadeusz Hoffman w 
7. śm., Marianna, Waldemar 
Hoffman, Helena Pazio 

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  - dz. w 20. r. ślubu 
Anny i Piotra 

02 lipca, 13 Niedziela 
Zwykła 

700 + Stefania(k) i Włady-
sław Osiakowie, Włodzi-
mierz Kołakowski i zm. z 
ich rodzin 
830  - o zdrowie i Boże bł. 
dla Piotra, Kasi, Łukasza, 
Patryka, Krystyny i c. rodzi-
ny 
1000 RM 
1130 zbiorowa: - za Ojczy-
znę; - dz. w 39. r. ślubu PP 
Anny i Jerzego z prośbą o 
bł. Boże dla całej rodziny; - 
o bł. Boże dla Reginy w 91. 
r. urodzin oraz o bł. Boże i 
powrót do Boga dla Rity i 
bł. Boże dla Piotra z racji 
imienin z prośbą o zdrowie; 
+ Stanisława(k) Molenda w 

scy, Zofia i Stanisław, Ma-
rian i Albina(k) Wielgo 
800 + Władysław, Jadwiga, 
Wacław, Pelagia, Stanisław, 
Jan, c.r. Grochowskich i 
Oklińskich 
1800 + Władysław, Filome-
na, Helena i ich rodzice 

28 czerwca, środa, Św. 
Ireneusza, biskupa i mę-
czennika, wspomnienie 

700 – dz.-bł. w intencji PP 
Agnieszki i Wojciecha w 
20. r. ślubu, z prośbą o bł. 
Boże dla c.r. 
800 – dz.-bł. w intencji Anto-
niny z prośbą o bł. Boże i 
potrzebne łaski dla rodzin 
Broniatowskich i Bojanow-
skich 
1800 zbiorowa: – zbiorowa: 
- w intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz dzięk-
czynnej za Jego intronizację 
w naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzyżowi 
i Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o bł. 
Boże, potrzebne łaski, 
opieke MB dla Ks. dra 
Pawła z okazji imienin; + 
Piotr Nowak z okazji imie-
nin i urodzin, Bolesława(k) 
Nawak, Zdzisław Nowak, 
Władysław Dobrzyński z 
okazji imienin, Bernard 
Wahl z okazji urodzin; + 
Anna i Wojciech Goch; + 

INTENCJE MSZALNE 

12 Niedziela  
Zwykła   

25.06.2017 

25 czerwca, 12 Niedziela 
Zwykła 

700 + Marek Grążka, Anto-
ni, 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 do-
kładali starań, by położyć 
kres handlowi bronią, który 
jest przyczyną wielu nie-
winnych ofiar. 
1130 + Helena Lubacka w 1. 
r.śm. 
1300 + Piotr, Eugenia i An-
drzej Radzio, Bronisława
(k), Danuta, Henryka(k) i 
Marian 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 
1800 – z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz z 
prośbą o Boże bł., zdrowie 
dla PP. Marzanny i Wiesła-
wa w 29. r. ślubu oraz z 
prośbą o dalszą opiekę Bożą 
dla nich i dzieci: Moniki i 
Cezarego 
26 czerwca, poniedziałek,  

700 + Jan Koziej oraz zm. z 
c.r. 
800 wolna 
1800 + Władysław Ossowski 
(Sybirak – 50. lat na Sybe-
rii, biały kurier) 

27 czerwca, wtorek,  
700 + Władysława(k), Wła-
dysław, Leokadia Wojtyń-

Barbara Jagielska w 2. r. 
śm.; + Maria Kaniowska, 
Alina Olas, Wiesława(k) i 
Waldemar Kowalscy; + Ewa 
Hołyńska 
29 czerwca, czwartek, Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, 

uroczystość 
700 zajęta 
800 + Piotr i Stanisława(k) 
Grajda, Aleksander Woźni-
ca, Jerzy Markuszewski oraz 
zmarłych z ich rodzin 
1800 + Piotr Dorabialski z 
racji imienin 
1800 – o Boże bł. i opiekę 
MB dla Ks. Pawła z okazji 
imienin 

30 czerwca, piątek,  
700 – dz.-bł. dla Barbary z 
okazji 80. rocz. urodzin 
700 – o zdrowie i potrzebne 
łaski z okazji 16. rocz. ślubu 
dla Joanny i Rafała oraz o 
potrzebne łaski dla ich có-
rek: Natalii i Zuzanny 
800 – o powołania do ZSRM 
1800 zbiorowa: + Halina 
Łuszyńska, Lucyna i Tade-
usz Kozłowscy; + Jan w 1. r. 
śm., Krystyna w 15. r. śm., 
Wojciech w 8. r. śm. Pietru-
sińscy  

01 lipca, sobota,  
700  - intencja wynagradzają-
ca 
1530 ślub: Ksenia i Maciej 
1700 ślub: Olga i Jan 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 12 Niedzielę Zwykłą 
25.06.2017 r. 

   Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdża-
jącym na wakacje pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga w przy-
rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie przypo-
minamy o obowiązku uczestniczenia w nie-
dzielnej mszy św. i uczulamy na godny strój w 
czasie obecności w świątyni. 

 We środę - 28 czerwca przypada 9. rocznica 
(2008) ingresu Pasterza naszej Diecezji Ar-
cybiskupa Henryka Hosera SAC. Pamiętajmy o 
naszym Księdzu Arcybiskupie w modlitwach. 

 29.06 (czwartek) - uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła. Ofiary składane na 
tacę będą przeznaczone na Bazylikę św. Piotra 
w Watykanie i działalność charytatywną Stoli-
cy Apostolskiej. Udziela się odpustu zupełnego 
wiernym, którzy posługując się pobożnie 
przedmiotami kultu (krzyż, różaniec, szkaplerz 
lub medalik) pobłogosławionymi przez papieża 
lub biskupa, dodadzą do swoich modlitw wy-
znanie wiary. Ponadto udziela się odpustu zu-
pełnego wiernym, którzy tego dnia nawiedzą 
katedrę, konkatedrę lub bazylikę mniejszą i 
tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę. 

  Od soboty - 01.07 - z racji wakacyjnego po-
rządku w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy 
św. o godz. 13.00 w niedziele i o godz. 8.00 w 
dni powszednie. 

  W najbliższy piątek zapraszamy na ostatnie w 
tym roku nabożeństwo czerwcowe o godz. 
17.30. 

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

 Serdecznie dziękujemy za udział w ostatniej 
kweście organowej, dzięki ofiarności Para-
fian i Gości zebraliśmy 7868 zł oraz 3,65 euro. 
Stan konta wynosi obecnie 581 413 zł. Zapra-
szamy wszystkich do udziału w kolejnej kwe-
ście organowej w drugą niedzielę lipca - sukces 

Jr 20,10-13; 
Rz 5,12-15; 
Mt 10,26-33  

Jezus powiedział do 
swoich apostołów: Nie 
bójcie się ludzi. Nie ma 
bowiem nic zakrytego, 
co by nie miało być 
wyjawione, ani nic ta-
jemnego, o czym by 
się nie miano dowie-
dzieć. Co mówię wam 
w ciemności, powta-
rzajcie na świetle, a co 
słyszycie na ucho, 
rozgłaszajcie na da-
chach! Nie bójcie się 
tych, którzy zabijają 
ciało, lecz duszy zabić 
nie mogą. Bójcie się 
raczej Tego, który du-
szę i ciało może zatra-
cić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli 
za asa? A przecież 
żaden z nich bez woli 
Ojca waszego nie 
spadnie na ziemię. U 
was zaś nawet włosy 
na głowie wszystkie są 
policzone. Dlatego nie 
bójcie się: jesteście 
ważniejsi niż wiele 
wróbli. Do każdego 
więc, który się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, 
przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie za-
prze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest 
w niebie.  

naszej akcji, dzięki Państwa hojności jest coraz 
bardziej realny. 

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

 Po wakacjach, w dniach 9-17 września zapra-
szamy na naszą parafialną pielgrzymkę do Zie-
mi Świętej. Koszt pielgrzymki 890$ + 100$ 
(płatne na miejscu). Program można znaleźć na 
stolikach przy wyjściu z kościoła. Zapisy w 
zakrystii. 

 Przy wyjściu z kościoła można nabyć w cenie 
20 zł książkę „Odzyskani” o Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym Księży Orioni-
stów w Aninie.  
Tutaj realizowany jest drugi etap projektu re-
socjalizacyjnego pt. TRAMPOLINA, zmierzają-
cy do pomocy w usamodzielnieniu wychowan-
ków i zapobieganiu ich wykluczeniu społeczne-
mu. Trafiają tu niektórzy absolwenci ośrodka 
macierzystego – ci, którzy ukończyli Niepu-
bliczne Gimnazjum przy ul. Barskiej 4 i popro-
sili (z różnych przyczyn – braku warunków w 
domu, lęku spowodowanego powrotem, obawy 
o powrót w uzależnienia, bądź też zwyczajnie 
nie chcą wracać do swojego starego wykluczo-
nego życia mając nowe cele i aspiracje) o po-
moc w kontynuowaniu nauki oraz w usamo-
dzielnieniu. 
Dochód ze sprzedaży książek oraz ofiary, które 
złożycie przy wyjściu z kościoła będą przezna-
czone na bieżące wydatki dla chłopców oraz na 
zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego. Za każ-
dy gest życzliwości DZIĘKUJEMY. Bóg za-
płać!!! 

„Nie lękajcie się” 
 
 Liturgia dzisiejsza ukazu-
je nam proroka Jeremia-
sza, który głosi prawdę i 

naraża się na prześladowa-
nie rodaków. Trwa jednak 
w wiernej służbie dla 

prawdy, bo jego mocą jest 
Bóg. Do wytrwania w 
prześladowaniach i cier-
pieniach wzywa również 

Chrystus w dzisiejszej 
Ewangelii i zapewnia 
wszystkich, że znajdą 
opiekę i pomoc Bożą. 

Ostatecznie więc zwycięża 
Prawda i wszyscy, którzy 
jej służą. Największym 
wrogiem prawdy jest 

kłamstwo ubierane w 
wielorakie szaty. To kłam-
stwo wprowadza zamęt i 

ciemność do ludzkiego 
umysłu i woli. Chrystus: 
Droga, Prawda i Życie 
zwycięża kłamcę – szatana 

i śmierć. Prawda jest więc 
wewnętrzną siłą człowieka 
przemieniającą życie i 
wyzwalającą twórczy 

zapał w kierunku dosko-
nalenia siebie i przekształ-
cania świata na coraz 

lepszy. Prawdy nie można 
tylko znać i o niej wie-
dzieć, ale trzeba się w nią 
zaangażować całym ży-

ciem twórczym i otwar-
tym. Prawdą trzeba się też 
dzielić i jej służyć. Jak 
Prorok Jeremiasz wszę-

dzie świadczyć o Prawdzie 
odważnie i śmiało, nawet 
wbrew najbliższym i 
wbrew cierpieniu. On 

powtarzał: „Pan jest przy 
mnie jak mocarz potężny: 
dlatego moi prześladowcy 

ustaną i nie zwyciężą”.  

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170625.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170625.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170625.html#czytania

