
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. 

1130 + Jarosław Ol-
szewski i zmarli z 
rodz. 
chrzest: Stanisław Ma-
rek 
1800 + Tadeusz Więsyk 
w 24. 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  
 

08 lipca, sobota, Św. 
Jana z Dukli, prezbi-

tera, wspomnienie 
700  + Ryszard Wierz-
bicki (greg.6) 
700 + Franciszek Siar-
kiewicz 
1800  + Jan Kamiński w 
13. r. śm., zmarli z c.r. 
Kamińskich, Barbara 
Serwatko, Stefan 
Pniewski i zmarli z c.r. 
09 lipca, 14 Niedziela 

Zwykła 
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.7) 
830  + Waldemar Za-
lewski w 17. r. śm. 
1000 KBO 

Hoffman, Helena Pa-
zio 

03 lipca, poniedzia-
łek, Św. Tomasza 
Apostoła, święto 

700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.1) 
700 + Beata Furgalska 
1800 + Dariusz Borow-
ski w 10 r.śm. 

04 lipca, wtorek,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.2) 
1800 + Stanisława(k), 
Władysław Józef Gro-
chala, Janina i Włady-
sław Adamek, Czesław 
Czubkowski 

05 lipca, środa,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.3) 
700 + Janina Wochniak 
w 4.r. śm. 
1800 zbiorowa: – zbio-
rowa: - w intencji wy-
nagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pa-
na 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 

INTENCJE MSZALNE 

13 Niedziela  
Zwykła   

02.07.2017 

02 lipca, 13 Niedziela 
Zwykła 

700 + Stefania(k) i 
Władysław Osiakowie, 
Włodzimierz Koła-
kowski i zm. z ich 
rodzin 
830  - o zdrowie i Boże 
bł. dla Piotra, Kasi, 
Łukasza, Patryka, Kry-
styny i c. rodziny 
1000 RM – w inten-
cjach Kościoła, Ojca 
Św., Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam i 
Naszego Dziennika 
1130 zbiorowa: - za 
Ojczyznę; - 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 20. r. 
śm.; + Józefa(k) Żakie-
wicz; + Jarosław Ol-
szewski z racji pogrze-
bu 
chrzest: Damian 
1800 + Tadeusz 
Hoffman w 7. śm., 
Marianna, Waldemar 

Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogór-
skie; - o Boże bł. dla 
Agnieszki i Jana w 50. 
r. ślubu oraz potrzebne 
łaski dla c.r.; - o na-
wrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka;  
06 lipca, czwartek, Bł. 

Marii Teresy Le-
dóchowskiej, dziewi-

cy, wspomnienie 
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.4) 
700 – o bł. Boże dla 
Iwonki 
1800 + Filemona(k), 
Władysław, Helena i 
ich rodzice 

07 lipca, piątek,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.5) 
700 + Feliksa(k) Bora-
tyńska z.d. Zackiewicz 
1800 zbiorowa: + Mi-
chał Zembowicz, Woj-
ciech Stojanowski; + 
Władysława(k) Czech 
w 30. dni po śm.; + 
Artur Dybowski w 30. 
dni po śm.  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 13 Niedzielę Zwykłą 
02.07.2017 r. 

  Dziś, w niedzielę 02 lipca gościmy w 
naszej parafii Siostry Serafitki wraz z 
grupą dzieci z Poznania. Otoczmy ich 
naszą modlitwą i pamięcią. Ks. prof. 
Wojciech, który opiekuje się nimi głosi 
Słowo Boże i przybliża życie codzienne 
tego niezwykłego domu. 

 Pielgrzymów, którzy uczestniczyli w 
pielgrzymce do Lourdes i Fatimy zapra-
szamy na spotkanie popielgrzymkowe 
dziś, w niedzielę o godz. 17.00 w sali 
na plebanii. 

  Od soboty - 01.07 - z racji wakacyjne-
go porządku w lipcu i sierpniu nie 
będzie Mszy św. o godz. 13.00 w nie-
dziele i o godz. 8.00 w dni powszednie. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek i piątek miesiąca. W czwar-
tek Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 
15.00, a spowiedź św. w piątek od 
godz. 6.30 i po południu o godz. 18.00. 
Mszy św. pierwszo-piątkowej dla dzieci 
- o godz. 16.30 - nie będzie. Tego dnia 
kancelaria parafialna będzie nieczynna. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 w piątek - 
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 
19.30 prowadzona przez Odnowę z Du-
chu św. 

 W najbliższy piątek wyrusza z Jasnej 
Góry II Rajd - Pielgrzymka Totus Tu-
us.  Na szlaku Ukrainy i Rumunii 
motocykliści pragną odwiedzić polskie 
parafie i przed ikoną MB Częstochow-
skiej złożyć swoje intencje. My również 

2 Krl 4,8-
11.14-16a; 
Rz 6,3-4.8-11; 
Mt 10,37-4  

Jezus powiedział do 
apostołów: Kto kocha 
ojca lub matkę bar-
dziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I 
kto kocha syna lub 
córkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie 
godzien. Kto nie bie-
rze swego krzyża, a 
idzie za Mną, nie jest 
Mnie godzien. Kto 
chce znaleźć swe 
życie, straci je, a kto 
straci swe życie z 
mego powodu, znaj-
dzie je. Kto was 
przyjmuje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje 
Tego, który Mnie 
posłał. Kto przyjmuje 
proroka, jako proro-
ka, nagrodę proroka 
otrzyma. Kto przyj-
muje sprawiedliwego, 
jako sprawiedliwego, 
nagrodę sprawiedli-
wego otrzyma. Kto 
poda kubek świeżej 
wody do picia jedne-
mu z tych najmniej-
szych, dlatego że jest 
uczniem, zaprawdę 
powiadam wam, nie 
utraci swojej nagro-
dy.  

pozostając w domu możemy duchowo 
włączyć się w pielgrzymowanie. Może-
my również wpisać swoje intencje mo-
dlitewne do Księgi Intencji. Księga ta 
znajduje się w kaplicy MB w naszym 
kościele. Po zakończonej pielgrzymce 
intencje te będą złożone na Jasnej Gó-
rze. 

  Mimo wakacji kontynuujemy dzieło 
budowy prawdziwych organów w na-
szym kościele. Za tydzień - kolejna 
kwesta. Ksiądz Proboszcz i Komitet 
Budowy Organów zachęcają do składa-
nia ofiar i proszą o modlitwę. 

 Po wakacjach, w dniach 9-17 września 
zapraszamy na naszą parafialną piel-
grzymkę do Ziemi Świętej. Koszt 
pielgrzymki 890$ + 100$ (płatne na 
miejscu). Program można znaleźć na 
stolikach przy wyjściu z kościoła. Zapi-
sy w zakrystii będą prowadzone tylko 
do następnej niedzieli. 

 Koło Różańcowe zaprasza na piel-
grzymkę do Gietrzwałdu i Św. Lipki z 
okazji 140. rocznicy objawień Matki 
Bożej. Wyjazd autokarem sprzed ko-
ścioła w dn. 15 lipca o godz. 6.00. In-
formacje i zapisy - u P. Janiny tel. 507 
478 245. Serdecznie zapraszamy! 

Razem z Chrystusem 
 
 Kto przyjął chrzest, ten 
stał się cząstką Chrystusa. 
Razem z Nim żyje i umie-
ra. Umiera dla grzechu, a 
powstaje do życia nowe-
go dla nieśmiertelności. 
Nie można być chrześci-
janinem a pozostawać 
poza jego życiem. Kto raz 
wybrał – dalej wybierać 
musi według Chrystuso-
wej hierarchii wartości. 
Kościół żyje dzięki wiel-
kim i małym posługom 
ludzi wielkodusznych, 
dzięki ich świętości na co 
dzień. Tę myśl znajdzie-
my we wszystkich dzi-
siejszych czytaniach litur-
gicznych. Chrystus prze-
strzega, że Jego dzieło 
zbawienia świata spełniać 
się będzie w trudzie i w 
walce, a przede wszyst-
kim w cichości ludzkiej 
świadomości, gdzie czło-
wiek jest najbardziej 
sobą. To stąd wychodzi 
na świat, przetwarza go i 
zadziwia. To właśnie 
stanowi cały urok i  głę-
bię chrześcijaństwa. Ale 
nowe życie rozwija się 
wtedy, kiedy stare obu-
miera. Człowiek jest 
podobieństwem Boga. 
Kto nie uznaje Boga i 
Jego prawa – uznać musi 
prawo sprzeciwiające się 
Duchowi, prawo roszczeń 
i zemsty. Wiara żyje mi-
łością, niewiara wybiera 
prawo pięści i zemsty. 
Największe dzieła miłości 
dokonują się w bolesnym 
wysiłku ciała i ducha, w 
całkowitym zawierzeniu 
Bogu i włączeniu się do 
akceptacji życia z Chry-
stusem i w Chrystusie.  
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