
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 + Antoni, Jennifer 
i Sandra  
1800 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.28) 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  

 

30 lipca, 17 Niedziela 
Zwykła 

700 + cr. Paczuskich, 
Gałeckich i Kosieradz-
kich 
830  + Maria Kowalska 
w 6. r.śm. 
1000 KR Intencja 
ewangelizacyjna: Aby 
nasi bracia, którzy 
oddalili się od wiary, 
mogli, również za spra-
wą naszej modlitwy i 
ewangelicznego świa-
dectwa, odkryć na no-
wo bliskość miłosier-
nego Pana i piękno 
życia chrześcijańskie-
go. 

Jakuba, Apostoła, 
święto 

700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.23) 
1800 + Anna, Zygmunt, 
Krzysztof Chodowscy, 
Zofia Kućmaja w 5. 
r.śm., cr. Lewandow-
skich, Reszczyńskich 

26 lipca, środa, Św. 
Joachima i Anny, 

rodziców NMP, wspo-
mnienie 

7
00 + Ryszard Wierz-

bicki (greg.24) 
1800 zbiorowa: – zbio-
rowa: - w intencji wy-
nagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata, oraz dzięk-
czynnej za Jego intro-
nizację w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - o 
nawrócenie i łaskę 
trzeźwości dla Marka; 
- o bł. Boże dla 
Krzysztofa, Jakuba i 
Anny z okazji imienin; 
- o szczęśliwą operację 

INTENCJE MSZALNE 

16 Niedziela  
Zwykła   

23.07.2017 

23 lipca, 16 Niedziela 
Zwykła 

700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.21) 
830  - o zdrowie i bł. 
Boże dla Krystyny, 
Krzysztofa, Hanny i 
c.r. 
1000 + Anna w 2. r.śm., 
i jej rodzice: Marianna 
i Józef 
1130 + Marek Sujko w 
3. r.śm.  
chrzest: Apolonia, He-
lena, Oliwia Aurelia, 
Wojciech 
1800 + Marianna i Józef 
Krupiccy, Helena i 
Edward Roszkiewicz, 
Janina i Zbigniew Roz-
mus 
24 lipca, poniedziałek, 
Św. Kingi, dziewicy, 

wspomnienie 
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.22) 
1800 + Anna, Wacław, 
Józef, Teresa, Wincen-
ty, Eufemia, Kazi-
mierz, Anna, Zenon, 
Alina Górscy, Zofia i 
Eugeniusz Sławińscy, 
Maria i Stanisław Sera-
fin, Krystyna Bogu-
sławska, Anna Dzia-
gacz, Anna Płuciennik 
25 lipca, wtorek, Św. 

dla Ali Czechowskiej, 
opiekę MB na każdy 
dzień dla Ali i jej męża 
Konrada, oraz o bł. 
Boże dla zespołu ope-
racyjnego; - o bł. Boże, 
zdrowie i potrzebne 
łaski dla Anny i An-
drzeja; + Genowefa i 
Józef Zawadzcy 

27 lipca, czwartek,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.25) 
1800 + Maria Jarosław-
ska, Barbara i Zygmunt 

28 lipca, piątek,  
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.26) 
700 + Ryszard Trzecia-
kowski 
1800 zbiorowa: + Bar-
bara Jedynak w 2. r.śm. 
29 lipca, sobota, Św. 
Marty, wspomnienie 

700  + Ryszard Wierz-
bicki (greg.27) 
700 + Lucyna Kubacka 
w 3. r.śm. 
1800  + Marianna, Cze-
sław, Aleksander i Eu-
genia Wasilewscy 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 16  
Niedzielę Zwykłą 

23.07.2017 r. 
 

  W bieżącym tygodniu obchodzić 
będziemy wspomnienia i święta 
liturgiczne świętych: Kingi, Ja-
kuba Apostoła, Joachima i Anny i 
Marty. Wszystkim, którzy noszą te 
imiona składamy życzenia Bożego 
błogosławieństwa i sił na każdy 
dzień. 

 31 lipca 30-osobowa grupa dzieci i 
młodzieży z naszej parafii wy-
jeżdża na wyjazd rekolekcyjno-
wypoczynkowy w Góry Święto-
krzyskie. Prosimy o modlitwę w 
intencji tego wyjazdu i wszystkich 
uczestników, aby czas wakacyjne-
go odpoczynku był jednocześni 
umocnieniem w wierze. 

 W październiku organizujemy w 
naszej parafii 4-dniową pielgrzym-
kę do Wilna. W czasie piel-
grzymki odwiedzimy Sokółkę, 
(miejsce cudu eucharystycznego) 
Suchowolę (rodzinna parafię bł. 
ks. Popiełuszki), klasztor na Wi-
grach, Kowno, Troki oraz Wilno. 
Koszt pielgrzymki to 645 zł + 25 
euro. Szczegółowy program wyło-
żony jest na stolikach. Zapisy i in-

 Mdr 
12,13.16-19; 
Rz 8,26-27;  
Mt 13,24-43  

Jezus opowiedział 
tłumom tę przypo-
wieść: Królestwo nie-
bieskie podobne jest 
do człowieka, który 
posiał dobre nasienie 
na swej roli. Lecz gdy 
ludzie spali, przyszedł 
jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu mię-
dzy pszenicę i od-
szedł. A gdy zboże 
wyrosło i wypuściło 
kłosy, wtedy pojawił 
się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i 
zapytali go: Panie, czy 
nie posiałeś dobrego 
nasienia na swej roli? 
Skąd więc wziął się 
na niej chwast? Odpo-
wiedział im: Nieprzyja-
zny człowiek to spra-
wił. Rzekli mu słudzy: 
Chcesz więc, żeby-
śmy poszli i zebrali 
go? A on im odrzekł: 
Nie, byście zbierając 
chwast nie wyrwali 
razem z nim i pszeni-
cy. Pozwólcie obojgu 
róść aż do żniwa; a w 
czasie żniwa powiem 
żeńcom: Zbierzcie 
najpierw chwast i po-
wiążcie go w snopki 
na spalenie; pszenicę 
zaś zwieźcie do mego 
spichlerza.  

formacje u ks. Pawła.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym "Veni Creator" zaprasza 
na "przygodę duchową", czyli Re-
kolekcje Ewangelizacyjne Odno-
wy REO. Rozpoczną się one pod 
koniec września i będą trwały 
przez 9 tygodni. Prosimy zarezer-
wować sobie ok. 2 godziny czasu 
w piątkowe wieczory po Mszy 
Świętej. 

 Ciągle postępujemy w drodze bu-
dowy organów piszczałkowych w 
naszym kościele. Napływają już 
odpowiedzi na wysłane przez Ko-
mitet Budowy Organów zapytania 
ofertowe. Dziękując wszystkim 
ofiarodawcom za wierne wspie-
ranie naszego wspólnego dzieła, 
przypominamy, że w zakrystii, 
kiosku parafialnym i u pana orga-
nisty można nabyć książkę po-
święconą jubileuszom obchodzo-
nym właśnie przez naszą parafię.  

 Zapowiedzi przedmałżeńskie 
  Dariusz Damian Głowacki, kawa-

ler i Marta Anna Galarska, panna 
oboje z parafii tutejszej 

Cierpliwe czekanie 
  
Władza, pieniądz i 
sława są od zawsze 
potężnymi motorami 
działania, także w kie-
runku zbrodni i 
„filozofii zła”. Dziwne 
są powroty do tych 
samych namiętności i 
ich gorzkich owoców. 
Okrutnej hydrze wyra-
stają nowe pomysły 
niszczenia dobra, za-
głuszania wolności i 
wyrafinowanych do-
znań. Gdzie przebiega 
granica między dobrem 
i złem? Kto z ludzi 
może natychmiast wy-
rywać chwasty i wyda-
wać wyroki? Najtrud-
niejszym do zrozumie-
nia jest fakt, że Bóg 
cierpliwie czeka i osz-
czędza grzeszników! 
Bóg wie, kto dobry, 
kto zły! Także los spra-
wiedliwych zależy od 
Miłosierdzia Bożego. 
To Duch Święty przy-
chodzi nam z pomocą 
właściwego zrozumie-
nia ekonomii Bożej i 
nabrania pełnego 
„oddechu” w sprzecz-
nościach życia. Prze-
bywając w nas czyni 
nas cierpliwymi i ła-
godnymi. Cierpliwość i 
wyrozumiałość od 
siewu do żniwa i uza-
sadniona nadzieja, że 
„Boża potęga i 
wszechmoc wszystko 
przemieni” – to zasad-
nicze myśli dzisiejszej 
liturgii. 
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