
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. 

Tadeusz, Maria, Cze-
sław Wyrzykowscy; 
+ Kajetan z racji uro-
dzin, Wacława(k) 
1800 – o zdrowie dla 
Tomasza Skrzyczyń-
skiego 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komitet Budowy Organów 
Adres e-mail: budujemyorga-

ny@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  

 

19 sierpnia, sobota,  
700  wolna 
1800  + Artur Dybow-
ski 
20 sierpnia, 20 Nie-

dziela Zwykła, 
700 – dz.-bł. w 50. r. 
urodzin Agaty z 
prośbą o Boże bł. dla 
niej i c.r. 
830  + Czesława(k) 
Czajkowska w 2. 
r.śm., Ryszard Wy-
socki 
1000 + Alina Siarkie-
wicz w rocz. śm. 
1130 zbiorowa: + 

NMP, Matki Bożej 
Zwycięskiej, uro-

czystość 
700 – o Boże bł., 
zdrowie i potrzebne 
łaski dla Marianny 
Wedziuk z okazji 
urodzin i imienin 
830 + Marianna 
Szczepaniak w dniu 
imienin 
1000 – dz.-bł. PP He-
leny i Jerzego Ko-
walskich w 58. r. 
ślubu 
1130 + Franciszka(k) i 
Antoni Grążka 
1800 + Regina i Fran-
ciszek Stelmer 
16 sierpnia, środa,  

700 + Siostra Norber-
ta Preceski 
1800 zbiorowa: – 
zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w 
naszych sercach, 
rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucja-

INTENCJE MSZALNE 

19 Niedziela  
Zwykła   

13.08.2017 

13 sierpnia, 19 Nie-
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. Świątec-
kich, Obłozów, Ko-
złowskich, Bogumiła
(k) i Eugeniusz 
chrzest: Julia  
1800 + Bożena Obłuc-
ka w 5. r.śm. 
14 sierpnia, ponie-

działek, Św. Maksy-
miliana Marii Kol-
bego, prezbitera i 

męczennika, wspo-
mnienie 

700 – intencja Zofii 
Mach z okazji uro-
dzin, z prośbą do 
Opatrzności Bożej, o 
zdrowie i opiekę 
Niepokalanej dla niej 
i całej rodziny 
1800 + Euzebiusz 
Marcjanek 
15 sierpnia, wtorek, 

Wniebowzięcie 

tę Różańcową, aby 
Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Ja-
snogórskie; - o na-
wrócenie i łaskę 
trzeźwości dla Mar-
ka; - o szczęśliwą 
operację dla Elżbiety 
Grysz; + Bolesław w 
1. r. śm.; 
17 sierpnia, czwar-
tek, Św. Jacka, pre-
zbitera, wspomnie-

nie 
700 + Władysław Pro-
kop 
1800 + Jacek z okazji 
imienin 
18 sierpnia, piątek,  

700 wolna 
1800 zbiorowa: + 
Zofia, Henryk, Stefan 
i Henryk Flejszer; + 
Stefania, Jan, Zdzi-
sław Karcz, Janina i 
Michał Misztal 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 19 Niedzielę Zwykłą 
13.08.2017 r. 

 

 Dziś, tj. 13 sierpnia o godz. 17.15 zapraszamy 
na Różaniec Fatimski. 

 Również dziś, serdecznie zapraszamy na kon-
cert Warszawskiego Chóru Polonia pod 
dyrekcją P. Zbigniewa Szablewskiego. Ha-
słem koncertu będzie: Niech płynie piosenka z 
barykad. Chór oprawi muzycznie liturgię 
Mszy św. o godz. 18, a po Mszy św. rozpocz-
nie koncert. 

 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 po-
stanowienie jest wyłożona w kaplicy Matki 
Bożej. 

 Mimo okresu wakacyjnego kontynuujemy 
zbiórkę środków na budowę organów pisz-
czałkowych w naszym kościele. Serdecznie 
zapraszamy do czynnego udziału w kweście 
dziś, 13 sierpnia. Prosimy również o modli-
tewne wsparcie tej inicjatywy. 

 We wtorek, 15 sierpnia Kościół obchodzi uro-
czystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą 
odprawiane o godz. 7, 8.30, 10, 11.30 i 18. Po 
każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogo-
sławieństwa ziół i kwiatów. Ten uroczysty 
dzień jest również 97. rocznicą zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej 1920 - Cudu nad Wi-
słą. Liturgię w uroczystość Matki Bożej 
oprawą muzyczną ubogaci rodzinny zespół Eo
-Domine. Po Mszy św. będzie możliwość na-
bycia płyty CD z repertuaru zespołu. 

 Parafialny Zespół Caritas przez dwie kolej-
ne niedziele, tj. 13 i 20 sierpnia, włącza się do 
ogólnopolskiej akcji ''Tornister pełen uśmie-
chu''. Zbieramy przybory i artykuły szkolne 
takie jak zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, 

1 Krl 
19,9a.11-13; 
Rz 9,1-5; 
Mt 14,22-33  

Gdy tłum został nasyco-
ny, zaraz Jezus przynaglił 
uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na 
drugi brzeg, zanim odpra-
wi tłumy. Gdy to uczynił, 
wyszedł sam jeden na 
górę, aby się modlić. 
Wieczór zapadł, a On 
sam tam przebywał. Łódź 
zaś była już sporo sta-
diów oddalona od brzegu, 
miotana falami, bo wiatr 
był przeciwny. Lecz o 
czwartej straży nocnej 
przyszedł do nich, kro-
cząc po jeziorze. Ucznio-
wie, zobaczywszy Go 
kroczącego po jeziorze, 
zlękli się myśląc, że to 
zjawa, i ze strachu krzyk-
nęli. Jezus zaraz przemó-
wił do nich: Odwagi! Ja 
jestem, nie bójcie się! Na 
to odezwał się Piotr: 
Panie, jeśli to Ty jesteś, 
każ mi przyjść do siebie 
po wodzie! A On rzekł: 
Przyjdź! Piotr wyszedł z 
łodzi, i krocząc po wo-
dzie, przyszedł do Jezu-
sa. Lecz na widok silnego 
wiatru uląkł się i gdy za-
czął tonąć, krzyknął: 
Panie, ratuj mnie! Jezus 
natychmiast wyciągnął 
rękę i chwycił go, mó-
wiąc: Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary? Gdy wsiedli 
do łodzi, wiatr się uciszył. 
Ci zaś, którzy byli w łodzi, 
upadli przed Nim, mó-
wiąc: Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym.  

piórniki a także bawełniane T-shirty i skarpe-
ty. Kosze wystawione będą przy głównym 
wejściu do kościoła. Serdecznie zachęcamy 
parafian by włączyć się do akcji, która pomo-
że 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 infor -
macje i zapisy u p. Janiny tel. 507 478 245. 
Wyjazd 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 
program wyłożony jest na stolikach. Zapisy i 
informacje u ks. Pawła.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni 
Creator" zaprasza na "przygodę duchową", 
czyli Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 
REO. Rozpoczną się one pod koniec wrze-
śnia i będą trwały przez 9 tygodni. Prosimy 
zarezerwować 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. Katolickie Biuro Pielgrzym-
kowe już kupiło bilety lotnicze, prosimy o 
dokonanie reszty wpłat. 

 Zapowiedzi przedmałżeńskie 
 Daniel Michał Giziński, kawaler z par. tutej-

szej i Beata Agata Jankowicz, panna z Rado-
mia 

Panie, ratuj!  
 
 „Panie, ratuj mnie”. Te 
słowa św. Piotra z dzi-
siejszej Ewangelii pew-
nie powtarza każdy z 
nas. Panie, ucisz moje 
morze zwątpień i burze 
zmysłów, przynieś uko-
jenie, jak Eliaszowi na 
górze Horeb. Pośród 
wszystkich udręk i nie-
pokojów naszych serc, 
naszych czasów – Chry-
ste, podaj nam swoją 
rękę, zbliż się do nas, 
okaż swoją obecność. 
„Czemu wątpisz małej 
wiary. Odwagi, Ja je-
stem, nie bójcie się”. 
Tylko wiara w wielkie 
miłosierdzie Chrystusa 
może nas wyzwolić z 
porażającego strachu i 
obaw niemocy. „Gdy 
wsiedli do łodzi wiatr się 
uciszył”. Silny wiatr 
zniechęcenia, słaba sły-
szalność i widzialność 
bliskiego ratunku prowa-
dzi zamęt serca i umysłu. 
Człowiek boi się ryzyka. 
Raczej wierzy w swój 
krzyk rozpaczy. Chciał-
by wiedzieć, a nie wie-
rzyć. Ale krąży wokół 
samego siebie w przepa-
ści zwątpienia. Boleśnie 
uświadamia sobie, że 
wyjście jest przede 
wszystkim w uaktywnie-
niu swojej wiary. Na tym 
rozstrzygającym etapie 
Chrystus podaje nam 
swoją rękę i podnosi nas 
ku Sobie. To nasze ludz-
kie żeglowanie, w róż-
nych okolicznościach 
życia, staje się może 
okazją, by Pan kazał nam 
przyjść do Siebie. 
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