
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. 

dziela Zwykła, 
700 + Piotr Zieliński, 

Waldemar i Jacek 

830  + Bogusława(k) 

Koczyńska w 25. r. 
śm., Stanisław i Jan 

Koczyńscy, Cecylia i 

Ludwik Nowaccy 

1000 KBO 
1130 + c.r. Świąteckich, 

Obłozów, Kozłow-

skich, Bogumiła(k) i 

Eugeniusz 

chrzest: Julia  

1800 + Bożena Obłucka 

w 5. r.śm. 

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  

 

11 sierpnia, piątek, 

Św. Klary, dziewicy, 

wspomnienie 

700 – o dar nowych 

powołań dla Sióstr Św. 
Rodziny 

1800 zbiorowa: + Eu-

geniusz Gałda w 6. m-

cy po śm. 

12 sierpnia, sobota,  
700  wolna 

1700 ślub: Olga i Arka-

diusz 

1800  + Maria Dmow-

ska, c.r. Dmowskich i 

Badnarków 

13 sierpnia, 19 Nie-

07 sierpnia, ponie-

działek,  
700 - Anna, Maria, 

Grzegorz z prośbą o bł. 

Boże 
1800 + Kajetan Domań-

ski 

08 sierpnia, wtorek, 

Św. Dominika, pre-

zbitera, wspomnienie 

700 + Agata Szabłow-

ska w r. śmierci, Stani-

sław, Zofia Sędek, 

Aleksander Kulik, 

Zofia Kulik 

1800 + Barbara w 19. r. 

śm. 

02 sierpnia, środa, 

Św. Teresy Benedyk-

ty od Krzyża, dziewi-

cy i męczennicy, pa-

tronki Europy, święto 

700 – o potrzebne łaski 

dla Marii i Samuela 

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 

INTENCJE MSZALNE 

18 Niedziela  

Zwykła   

06.08.2017 

06 sierpnia, 18 Nie-

dziela Zwykła, Prze-

mienienie Pańskie, 

święto 

700 + Jadwiga i Jan 
Szcześniak 

830  + rodziców, te-

ściów i męża: Witold, 

Wanda, Aleksander, 

Anastazja i Władysław 

1000 RM – w inten-

cjach Kościoła, Ojca 

Św., Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika 

oraz z racji 73. roczni-

cy wybuchu Powstania 

Warszawskiego, o 

łaskę życia wiecznego 

dla wszystkich pole-

głych i pomordowa-

nych. Chwała Bohate-

rom! 

1130 zbiorowa: - za 

Ojczyznę; - dz.- bł. w 

80. r. urodzin Janusza 

Mazurkiewicza, z 
prośbą o Boże bł. dla 

c.r.; - o łaskę zdrowia 

dla Teresy Sędek; + 

Marian Fluksik w 14. 

r.śm. i jego rodziców;  

1800 + Jan Jasieński w 

17. r. śm. 

całym świecie; - za 

Krucjatę Różańcową, 

aby Polska była wierna 

Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogór-

skie; - o nawrócenie i 

łaskę trzeźwości dla 

Marka; - o bł. Boże i 

opiekę MB dla An-

drzeja oraz o szczęśli-

we narodzenie wnuka; 

+ Bożena Markowska 

w 1. r.śm. i Sławomir 

Markowski; + Włady-

sław Prokop w 30. 
dniu po śm.; + Maria 

Dmowska oraz c.r. 

Dmowskich i Bednar-

ków 

10 sierpnia, czwartek, 

Św. Wawrzyńca, dia-

kona i męczennika, 

święto 

700 – wynagradzająca 

ZSRM 

1800 + Kamila i Wa-
cław 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 18 Niedzielę Zwykłą 

06.08.2017 r. 
 

 Dziś, 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pań-

skiego gościmy w naszej parafii Ks. Marcina - 

dyrektora Dzieł Misyjnych naszej Diecezji, 

który wygłosi Słowo Boże. Ofiarami do puszki 

możemy wesprzeć naszych diecezjalnych mi-

sjonarzy. 

 Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmie-

rzających z różnych miejsc Polski do sanktua-

riów maryjnych polecamy wspólnym modli-

twom wiernych. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy sobie do 

serca słowa Apelu o Trzeźwość. Księga Abs-

tynencji w której można zapisać swoje posta-

nowienie jest wyłożona w kaplicy Matki Bożej. 

 Mimo okresu wakacyjnego kontynuujemy 

zbiórkę środków na budowę organów pisz-

czałkowych w naszym kościele. Ksiądz Pro-

boszcz i Komitet Budowy Organów zapraszają 

do czynnego udziału w kweście za tydzień, 13 

sierpnia. Prosimy również o modlitewne 

wsparcie tej inicjatywy. 

 W przyszłą niedzielę, tj 13. sierpnia serdecznie 

zapraszamy na koncert Warszawskiego Chó-

ru Polonia pod dyrekcją P. Zbigniewa Sza-

blewskiego. Hasłem koncertu będzie: Niech 

płynie piosenka z barykad. Chór oprawi mu-

zycznie liturgię Mszy św. o godz. 18, a po 

Mszy św. rozpocznie koncert. 

 Grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii z 

wyjazdu rekolekcyjno-wypoczynkowy w 

Góry Świętokrzyskie wszystkich serdecznie 

pozdrawia. 

 Parafialny Zespół Caritas przez dwie kolejne 

niedziele, tj. 13 i 21 sierpnia, włącza się do 

ogólnopolskiej akcji ''Tornister pełen uśmie-

chu''. Zbieramy przybory i artykuły szkolne 

takie jak zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, 

Dn 7,9-10.13-

14;  

2 P 1,16-19; 

Mt 17,1-9  

Jezus wziął z sobą Pio-
tra, Jakuba i brata jego 
Jana i zaprowadził ich 
na górę wysoką, osob-
no. Tam przemienił się 
wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się 
białe jak światło. A oto 
im się ukazali Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali 
z Nim. Wtedy Piotr rzekł 
do Jezusa: Panie, do-
brze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojże-
sza i jeden dla Eliasza. 
Gdy on jeszcze mówił, 
oto obłok świetlany osło-
nił ich, a z obłoku ode-
zwał się głos: To jest 
mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodoba-
nie, Jego słuchajcie! 
Uczniowie, słysząc to, 
upadli na twarz i bardzo 
się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i 
rzekł: Wstańcie, nie 
lękajcie się! Gdy podnie-
śli oczy, nikogo nie wi-
dzieli, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, Jezus przykazał 
im mówiąc: Nie opowia-
dajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Czło-
wieczy zmartwychwsta-
nie.  

piórniki a także bawełniane T-shirty i skarpety. 

Kosze wystawione będą przy głównym wejściu 

do kościoła. Serdecznie zachęcamy parafian by 

włączyć się do akcji, która pomoże dzieciom 

radośniej rozpocząć rok szkolny.  

 Koło Różańcowe serdecznie zaprasza parafian 

i gości na pielgrzymkę do Lubartowa i Ko-

złówki w dniu 19 sierpnia br. Bliższe informa-

cje i zapisy u p. Janiny tel. 507 478 245. Wy-

jazd autokarem sprzed kościoła o godz. 6.00  

 W październiku organizujemy w naszej parafii 

4-dniową pielgrzymkę do Wilna. W czasie 

pielgrzymki odwiedzimy Sokółkę, (miejsce 

cudu eucharystycznego) Suchowolę (rodzinna 

parafię bł. ks. Popiełuszki), klasztor na Wi-

grach, Kowno, Troki oraz Wilno. Koszt piel-

grzymki to 645 zł + 25 euro. Szczegółowy pro-

gram wyłożony jest na stolikach. Zapisy i in-

formacje u ks. Pawła.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni 

Creator" zaprasza na "przygodę duchową", 

czyli Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 

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. 

 Po wakacjach, w dniach 9-17 września zapra-

szamy na naszą parafialną pielgrzymkę do 

Ziemi Świętej. Koszt pielgrzymki 890$ + 100$ 

(płatne na miejscu). Program można znaleźć na 

stolikach przy wyjściu z kościoła. Są jeszcze 

dwa wolne miejsca. 

 Zapowiedzi przedmałżeńskie 

  Michał Ryszard Winkler, kawaler z par. tutej-

szej i Anna Kępa, panna z pr. Św. Feliksa z 

Kantalicjo 

 Daniel Michał Giziński, kawaler z par. tutej-

szej i Beata Agata Jankowicz, panna z Rado-

mia 

Przed Bożym obliczem  

 

 Rozumiemy wstrząs za-

chwytu i przerażenia, który 

musiał przeżyć Kopernik, 

kiedy odkrył, że kula ziem-

ska z jej lądami i oceanami, 

okryta płaszczem obłoków 

pędzi wraz z nim przez 

czarne przestworza wokół 

nieruchomego słońca, niby 

piłka rzucona w przestrzeń. 

Dziś okazuje się, że umysł 

ludzki „ruszył i słońce”, 

jedno z miliardów jemu 

podobnych gwiazd. Niewy-

obrażalnie uporządkowane 

są trajektorie kosmicznych 

ciał i ich majestat. W tym 

kontekście łatwiej rozumie-

my dzisiejsze Czytania 

Słowa. Bóg, Ojciec nasz, 

jest ponad materią, energią, 

przestrzenią i czasem. 

Tylko umysł oświecony 

wiarą i pokorne serce może 

zobaczyć te przeróżne 

przejawy chwały Bożej. Na 

Górze Przemienienia po-

stać Chrystusa, Syna Boże-

go promienieje. Z jasnego 

obłoku słyszą Apostołowie 

głos potwierdzający wy-

znanie Piotra, że Jezus jest 

Synem Bożym. „Dobrze, że 

tu jesteśmy” – woła św. 

Piotr. O tym przypomni 

sobie Apostoł na Drodze 

Krzyżowej Chrystusa i 

swojej. Nie wolno nam 

zapomnieć o tym, kiedy 

stoimy przed Stwórcą 

wszechrzeczy i zwracamy 

się do Niego – Ojcze nasz, 

który nam się objawiasz 

przez Chrystusa w całym 

wszechświecie i pokazujesz 

nam drogę do Siebie, jako 

cel wszystkich dróg ludz-

kich, jak ukazałeś Abraha-

mowi do ziemi obiecanej. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170806.html#czytania
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