
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. 

ska w 7. r. śm. 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedna z propozycji 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  
 

Boże i potrzebne łaski 
dla Siostry Henriety z 
racji imienin; + Jerzy 
Zalewski, Robert Cie-
ślak, Anna Halina i 
Edward Rusinowscy, 
Zbigniew Marcinkie-
wicz; + Maria Wa-
śniowska – Belcarz, 
Marian Belcarz; + 
Henryk, Zofia, Henryk 
Flejszer, Andrzej i 
Helena Pełka 
chrzest po Mszy św.: 
Stanisław Marek, 
Aleksandra Ewa, 
Maksymilian Ryszard 
1800 + Marianna Gęb-

z Kwerfurtu, bisku-
pa i męczennika, 
wspomnienie 

700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.10) 
1800 zbiorowa: – 
zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w 
naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, oj-
czyźnie i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - 
o Boże bł. i potrzebne 
łaski dla Krzysztofa i 
Jerzego Żaboklickich 
w 60-tą rocz. urodzin; 
- o nawrócenie i łaskę 
trzeźwości dla Marka; 
+ Zofia Dmowska w 
30. dzień po śm. 

13 lipca, czwartek, 
Św. pustelników An-

drzeja Świerada i 
Benedykta, wspo-

mnienie 
700 + Ryszard Wierz-

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela  
Zwykła   

09.07.2017 

09 lipca, 14 Niedziela 
Zwykła 

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

1000 KBO 
1130 + Jarosław Ol-
szewski i zmarli z 
rodz. 
chrzest: Stanisław 
Marek 
1800 + Tadeusz Wię-
syk w 24. r. śm 
10 lipca, poniedzia-

łek,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.8) 
700 + Józefa(k) i Zbi-
gniew oraz Zofia De-
belscy, zmarli krewni i 
znajomi 
1800 – o łaskę zdrowia 
dla Roberta 
11 lipca, wtorek, Św. 
Benedykta, Opata, 
patrona Europy, 
wspomnienie 

700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.9) 
700 – dz. z racji uro-
dzin Łucji i Heleny 
1800 + Siostra Magda-
lena Góra 
12 lipca, środa, Św. 

Brunona Bonifacego 

bicki (greg.11) 
1800 – o dar nowych 
powołań dla Sióstr 
Św. Rodziny 

14 lipca, piątek,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.12) 
18

00 
zbiorowa:  

15 lipca, sobota, Św. 
Bonawentury, bisku-
pa i doktora Kościo-

ła, wspomnienie 
700  + Ryszard Wierz-
bicki (greg.13) 
700 + Marianna Szcze-
paniak 
1700 ślub: Magdalena i 
Maciej 
1800  + Jerzy Paczkow-
ski 
16 lipca, 15 Niedziela 

Zwykła 
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.14) 
830  + Leszek Modliń-
ski w 91. r. urodzin 

1000 + Grażyna 
Niewiadomska w 
7. r. śm. 
11

30 
zbiorowa: - o bł. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 14 Niedzielę Zwykłą 
09.07.2017 r. 

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

 Dzisiaj odbywa się kolejna kwesta na 
rzecz budowy organów piszczałkowych 
w naszym kościele. Po każdej Mszy 
Świętej można wesprzeć nasze wspólne 
dzieło ofiarami składanymi do puszek 
oraz poprzez zakup cegiełek. 
Informujemy, że w  tym tygodniu zostało 
wysłane zapytanie ofertowe dotyczące 
budowy organów piszczałkowych w na-
szym kościele do kilku firm organmi-
strzowskich. Mamy nadzieję na dokonanie 
w niedługim czasie szczegółowych usta-
leń dotyczących budowy instrumentu. 
Ksiądz Proboszcz oraz Komitet Budowy 
Organów dziękują za dotychczas złożone 
ofiary. Dzięki dokonanej w zeszłym tygo-
dniu indywidualnej wpłacie w wysokości 
10 000zł stan konta wzrósł do 591 600zł. 
Bóg zapłać! 
Zachęcamy do dalszego wspierania budo-
wy organów finansowo oraz modlitwą, a 
także prosimy o osobiste włączenie się do 
pomocy przy prowadzeniu zbiórki i w 
działania Komitetu Budowy Organów. 

 We czwartek, 13 lipca zapraszamy na Ró-
żaniec Fatimski o godz. 17.30 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
"Veni Creator" zaprasza na "przygodę du-
chową", czyli Rekolekcje Ewangelizacyj-
ne Odnowy REO. Rozpoczną się one 
pod koniec września i będą trwały przez 9 
tygodni. Prosimy zarezerwować sobie ok. 
2 godziny czasu w piątkowe wieczory po 

Za 9, 9-10  
Rz 8, 9. 11-
13 Mt 11, 25-
30 

W owym czasie Je-
zus przemówił tymi 
słowami: 
«Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i 
ziemi, że zakryłeś te 
rzeczy przed mądry-
mi i roztropnymi, a 
objawiłeś je pro-
staczkom. Tak, Oj-
cze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. 
Wszystko przekazał 
Mi Ojciec mój. Nikt 
też nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Oj-
ca nikt nie zna, tylko 
Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić. 
Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie 
na siebie moje jarz-
mo i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem ci-
chy i pokornego ser-
ca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem 
słodkie jest moje 
jarzmo, a moje brze-
mię lekkie». 

Mszy Świętej.  

 W imieniu organizatorów - Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Dzielnicy Wawer zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do udziału w kręceniu spotu 
filmowego promującego obchody 100-
lecia odzyskania niepodległości Polski. 
Zapraszamy całe rodziny - od najmłod-
szych po seniorów. Zdjęcia w najbliższą 
środę, od 14.00 do 19.00 w Murowance 
przy ulicy Płowieckiej 77. Można przyjść 
także na część zdjęć. Stroje odświętne. 
Organizatorzy zapewniają: - dedykowane 
zdjęcia z planu wykonane przez profesjo-
nalnego fotografa - posiłki i napoje pod-
czas zdjęć - świetną zabawę na planie - 
uczestnictwo w wyjątkowym projekcie 
promującym historię Polski w kraju i na 
świecie. Pozdrawiam serdecznie i dzięku-
ję za pomoc! Kornobis. 

 Pielgrzymów, którzy wyruszą  po waka-
cjach, w dniach 9-17 września na naszą 
parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej, prosimy o wypełnienie kar t zgłosze-
niowych i wpłacenie zaliczki. Karty do 
odebrania w zakrystii. 

 Koło Różańcowe zaprasza na piel-
grzymkę do Gietrzwałdu i Św. Lipki z 
okazji 140. rocznicy objawień Matki Bo-
żej. Wyjazd autokarem sprzed kościoła w 
dn. 15 lipca o godz. 6.00. Informacje i 
zapisy - u P. Janiny tel. 507 478 245. Ser-
decznie zapraszamy! 

Pokój serc 
 
 W naszym codzien-
nym życiu pełnym 
stresów, strachu i 
obaw, Chrystus daje 
nam szansę na prze-
życie z Nim – w za-
dumie, ciszy i modli-
twie – dialogu w 
liturgii słowa i uko-
jenie ducha przy Sto-
le Eucharystycznym. 
Tu wszyscy jesteśmy 
ważni i równi. Tu 
Chrystus – przez 
swoje Słowo i Eu-
charystię – prowadzi 
nas do pokoju, po-
krzepienia serc i bra-
terstwa. Odsłania 
nam tajemnicę Ojca 
czekającego na utru-
dzonych i obciążo-
nych. Jakże wymow-
nego blasku nabiera 
wołanie Chrystusa w 
dzisiejszej Ewange-
lii: „Przyjdźcie do 
mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię”. To 
„On zniszczy ... łuk 
wojenny ... i pokój 
ludziom obwieści”. 
Pokój jest darem 
Boga, ale darem nam 
zadanym do ciągłej 
troski i zabiegań, jest 
skutkiem uciszenia i 
pokoju ludzkich 
serc. 


