
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 + Zofia i Lu-
dwik Broniatow-
scy 
chrzest: Adrianna, 
Franciszek, Stani-
sław, Magdalena 
1800 + Stanisław, 
Janina i Wiesław 

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  

 

dziela Zwykła, 
700 + Marianna i Sta-
nisław Parzyszek 
830  + Jerzy Zakrzew-
ski 

1000 KR Intencja 
ogólna: Aby arty-
ści naszych cza-
sów poprzez dzie-
ła swojego geniu-
szu pomagali 
wszystkim odkry-
wać piękno świata 
stworzonego. 

wspomnienie 
700 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski 
dla Jadwigi z okazji 
80. urodzin 
1800 + Dorota Omie-
cińska w 3. r.śm. 

23 sierpnia, środa,  
700 + Eugeniusz w 5. 
r.śm., jego rodzice, 
oraz zmarli z c.r. Pta-
ków 
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 nawrócenie i łaskę 
trzeźwości dla Marka; 
- o uzdrowienie dla 
Zygmunta oraz po-
trzebne łaski dla 
Agnieszki i Pawła 

24 sierpnia, czwar-

INTENCJE MSZALNE 

20 Niedziela  
Zwykła   

20.08.2017 

20 sierpnia, 20 Nie-
dziela Zwykła, 

700 – dz.-bł. w 50. r. 
urodzin Agaty z proś-
bą o Boże bł. dla niej i 
c.r. 
830  + Czesława(k) 
Czajkowska w 2. 
r.śm., Ryszard Wysoc-
ki 

1000 + Alina Siar-
kiewicz w rocz. 
śm. 
1130 zbiorowa: + Ta-
deusz, Maria, Czesław 
Wyrzykowscy; + Ka-
jetan z racji urodzin, 
Wacława(k); + Cze-
sław w 25. r.śm., Ma-
rianna, Julian, Włady-
sława(k), Anna, Stani-
sław, Regina i Antoni;  
1800 – o zdrowie dla 
Tomasza Skrzyczyń-
skiego 

21 sierpnia, ponie-
działek, Św. Piusa X, 
papieża wspomnienie 
700 + Barnardyna Ko-
walczyk w 2. r.śm. 
1800 + Marek Goliński 
w 34. r.śm. oraz jego 
rodzice i brat 
22 sierpnia, wtorek, 
Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej, 

tek, Św. Bartłomieje, 
apostoła, święto 

700 + Jan Łaniewski i 
zm. z c.r. Łaniewskich 
i Kuźmińskich 
1800 + Mieczysław, 
Michalina Miodusze-
wscy, Maria Kosiorek, 
Władysław i Helena 
Kosiorek 

25 sierpnia, piątek,  
700 zajęta 
1800 zbiorowa: + Lu-
dwik Henneberg oraz 
zmarli z c.r., + Geno-
wefa Stoberska, cr. 
Darkowskich 

26 sierpnia, sobota, 
Najśw. Maryi Panny 

Częstochowskiej, 
uroczystość 

700  + dusze w czyśćcu 
cierpiące 
1600 ślub: Anny i Mi-
chała 
1800  - int. dziękczynno
-błagalna za Krzyszto-
fa, Barbarę, Annę i 
Andrzeja  

27 sierpnia, 21 Nie-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 20 Niedzielę Zwykłą 
20.08.2017 r. 

 

 W sobotę, 26 sierpnia obchodzimy uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. 
Msza św. ku czci Matki Bożej będzie odprawio-
na o godz. 7.00. 

 Podobnie jak w innych diecezjach w Polsce, 
także w Diecezji Warszawsko-Praskiej Ksiądz 
Arcybiskup Henryk Hoser SAC zarządził zbiór-
kę do puszek na rzecz pomocy w odbudowie 
i odrestaurowaniu Katedry Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej – świątyni pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim, tra-
wionej pożarem 1 lipca 2017 roku. Za ofiary 
złożone do puszki Dar serca, znajdującej się na 
środku kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 Podczas ubiegłotygodniowej, 36 już kwesty or-
ganowej, zebraliśmy  7 202 zł. i 5 euro, w tym 
3500 zł ze sprzedaży cegiełek oraz 400 zł ze 
sprzedaży jubileuszowej książki. Stan konta 
organowego wynosi  610 459 zł. Ksiądz Pro-
boszcz i Komitet Budowy Organów serdecznie 
dziękują wszystkim ofiarodawcom. 

 W  niedzielę 27.VIII będziemy gościć w naszej 
parafii franciszkanów z Krakowa, którzy pod-
czas homilii przybliżą nam postacie pierwszych 
błogosławionych polskich misjonarzy-
męczenników bł. Michała Tomaszka i bł. Zbi-
gniewa Strzałkowskiego zamordowanych w 
Peru 9.08.1991 a wyniesionych na ołtarze 
5.XII.2015 r. 

 Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmierza-
jących z różnych miejsc Polski do sanktuariów 
maryjnych polecamy wspólnym modlitwom 
wiernych. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy sobie do ser-
ca słowa Apelu o Trzeźwość. Księga Abstynen-
cji w której można zapisać swoje postanowie-
nie jest wyłożona w kaplicy Matki Bożej. 

 Parafialny Zespół Caritas przez dwie kolejne 
niedziele, tj. 13 i 20 sierpnia, włącza się do ogól-
nopolskiej akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. 
Zbieramy przybory i artykuły szkolne takie jak 
zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, piórniki a 

Iz 56,1.6-7; 
Rz 11,13-
15.29-32; 
Mt 15,21-28  

Jezus podążył w stro-
nę Tyru i Sydonu. A 
oto kobieta kananej-
ska, wyszedłszy z 
tamtych okolic, woła-
ła: Ulituj się nade 
mną, Panie, Synu 
Dawida! Moja córka 
jest ciężko dręczona 
przez złego ducha. 
Lecz On nie odezwał 
się do niej ani sło-
wem. Na to podeszli 
Jego uczniowie i pro-
sili Go: Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami! Lecz 
On odpowiedział: 
Jestem posłany tylko 
do owiec, które pogi-
nęły z domu Izraela. 
A ona przyszła, upa-
dła przed Nim i prosi-
ła: Panie, dopomóż 
mi! On jednak odparł: 
Niedobrze jest zabrać 
chleb dzieciom a rzu-
cić psom. A ona od-
rzekła: Tak, Panie, 
lecz i szczenięta je-
dzą z okruszyn, które 
spadają ze stołów ich 
panów. Wtedy Jezus 
jej odpowiedział: O 
niewiasto wielka jest 
twoja wiara; niech ci 
się stanie, jak chcesz! 
Od tej chwili jej córka 
została uzdrowiona.  

także bawełniane T-shirty i skarpety. Kosze wy-
stawione będą przy głównym wejściu do kościo-
ła. Serdecznie zachęcamy parafian by włączyć 
się do akcji, która pomoże dzieciom radośniej 
rozpocząć rok szkolny. 

 W październiku organizujemy w naszej parafii 4
-dniową pielgrzymkę do Wilna. W czasie piel-
grzymki odwiedzimy Sokółkę, (miejsce cudu 
eucharystycznego) Suchowolę (rodzinna parafię 
bł. ks. Popiełuszki), klasztor na Wigrach, Kow-
no, Troki oraz Wilno. Koszt pielgrzymki to 645 
zł + 25 euro. Szczegółowy program wyłożony 
jest na stolikach. Zapisy i informacje u ks. Paw-
ła.  

 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 zarezerwować 
sobie ok. 2 godziny czasu w piątkowe wieczory 
po Mszy Świętej. 

 Dwudniowe warsztaty dla kobiet: Wypłyń na 
głębię zapraszają do rozważenia takich tema-
tów jak: poczucie własnej wartości, moje warto-
ści jako kobieta, żona, matka, pracownik, moje 
talenty i obdarowanie od Boga i inne. Zapisy 
zbiera i odpowiada na pytania: Agnieszka Skow-
rońska tel 605 588 792 lub mailowo: 
a.skowronska@interia.pl 

 Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin oraz 
Fundacja im. Krzysztofa Dzikowskiego mają 
zaszczyt zaprosić na Podwieczorek Muzyczno - 
Literacki z Krzysztofem Dzikowskim dnia 26 
sierpnia 2017 o godz. 16.00 w WCK Filia Anin 
ul. V Poprzeczna 13 

 Po wakacjach, w dniach 9-17 września zaprasza-
my na naszą parafialną pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej. Katolickie Biuro Pielgrzymkowe już 
kupiło bilety lotnicze, prosimy o dokonanie resz-
ty wpłat. 

Stół dla wszystkich  

 
 Być może, że dziś przy-
szliśmy do świątyni śla-
dami niewiasty kananej-
skiej, by powtórzyć jej 
słowa, które słyszymy w 
Ewangelii: „Ulituj się 
nade mną, Panie”. Drę-
czeni wielorakimi naszy-
mi biedami, zagubieniami 
i rozdarciami – z wiarą 
tej niewiasty prosimy 
Pana choćby o okruchy 
Jego zmiłowania: „Panie 
dopomóż mi”. Chrystus 
nikogo nie odsuwa od 
swojej wspólnoty. 
Okruch Bożej łaski wy-
starczy, aby wszystkich 
napełnić pokojem i jed-
nością. Ale pojednanie 
wszystkich społeczeństw 
i narodów może nastąpić 
jedynie przez to, że bę-
dziemy wierni prawu 
Bożemu, że będziemy 
pragnąć sprawiedliwości 
i tę sprawiedliwość budo-
wać we własnym sercu. 
To wszystko stanie się na 
miarę naszej wiary i mi-
łości. Jezus chwali głębo-
ką wiarę niewiasty i 
uzdrawia jej córkę. Wy-
mowa dzisiejszej Ewan-
gelii jest jasna i pełna 
treści. Miłosierdzie Boże 
obejmuje wszystkich 
ufających Jemu. Niestety, 
jak długo jeszcze w spo-
łeczności wierzących 
istnieją podziały, tak 
długo znaczyć będzie, że 
nie pojęliśmy woli Chry-
stusa, aby wszyscy stano-
wili jedną owczarnię i 
mieli prawo do jednego 
stołu słowa Bożego i 
stołu Eucharystycznego. 
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