
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. 

Antonina Osińska w 1. r. 
śm. 
1800 – dz.-bł. w 85 r. uro-
dzin Leokadii Paczkowskiej 

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  

 

głych w czasie II wojny 
światowej 
1130 + Henryk w 12. r. śm., 
Bronisława(k), Danuta i 
Marian Antosik, Piotr w 25. 
r. śm., Eugenia i Andrzej 
Radzio, Halina Rams 
1300 zbiorowa: - za Ojczy-
znę; - dz.-bł. Reginy z racji 
imienin oraz Rity z prośbą 
o zdrowie i Boże bł.; + 
Marian Fluksik i jego rodzi-
ce; + Marek w 18 r. śm., 
Jerzy, rodzice Nowiccy, 
Józef i Genowefa Błażej-
czyk, Marianna i Szczepan 
Nowiccy; + Bronisława(k) 
Szybka; + Wiesław Zulczyk 
w 30 dniu po śm.; + Lu-
dwik Sokołowski w 1. r. 
śm.; + Zofia i Antoni Wi-
śniewscy, Krystyna Oryga-
Helwich, Józef Oryga; + 

była wierna Bogu, Krzyżo-
wi i Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o uzdro-
wienie dla Zygmunta oraz 
potrzebne łaski dla 
Agnieszki i Pawła; + Teresa 
i Zdzisław Jaworscy, c.r. 
Jaworskich i Olszewików; 
+ Irena Grzymska  z racji 
80. r. urodzin 

31 sierpnia, czwartek,  
700 + Janina Wójcik 
(greg.4) 
1800 + Jan Łaziński w 3. r. 
śm. 
1800 – o Boże bł., zdrowie i 
wszelkie potrzebne łaski dla 
Bolesława Mirkowicza z 
okazji 90. r. urodzin 

01 września, piątek, Bł. 
Bronisławy, dziewicy, 

wspomnienie 
700 – o powołania do ZSRM 
800 – w intencji Magdy o 
rozeznanie woli Bożej 
1630 + Janina Wójcik 
(greg.5) 
1800 zbiorowa: - w intencji 
Wspólnoty Sióstr Francisz-
kanek od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej o dary 
Ducha Św. i opiekę MB; - o 
Boże bł. i potrzebne łaski 
dla Marty i Adama z okazji 
10. r. ślubu; + w 78. roczni-
cę wybuchu II Wojny 
Światowej polecamy Boże-
mu Miłosierdziu wszystkich 
zmarłych i zamordowanych 
w tragicznych latach 1939-
1945, a także mordowanych 
skrycie przez władze komu-
nistyczne po zakończeniu 

INTENCJE MSZALNE 

21 Niedziela  
Zwykła   

27.08.2017 

27 sierpnia, 21 Niedziela 
Zwykła, 

700 + Marianna i Stanisław 
Parzyszek 
830  + Jerzy Zakrzewski 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby artyści naszych 
czasów poprzez dzieła 
swojego geniuszu pomagali 
wszystkim odkrywać pięk-
no świata stworzonego. 
1130 + Zofia i Ludwik Bro-
niatowscy 
chrzest: Adrianna, Franci-
szek, Stanisław, Magdale-
na, Ksawery 
1800 + Stanisław, Janina i 
Wiesław 
28 sierpnia, poniedziałek, 
Św. Augustyna, biskupa i 
doktora Kościoła, wspo-

mnienie 
700 + Janina Wójcik (greg.1) 
1800 + Stanisław Lubacki w 
35. r.śm. 
29 sierpnia, wtorek, Mę-

czeństwo Św. Jana 
Chrzciciela, wspomnienie 
700 + Janina Wójcik 
(greg.2) 
1800 + Jan Jasieński z racji 
103. r. urodzin 

30 sierpnia, środa,  
700 + Janina Wójcik 
(greg.3) 
1800 zbiorowa: – zbiorowa: 
- w intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz dzięk-
czynnej za Jego intronizację 
w naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Krucja-
tę Różańcową, aby Polska 

wojny; + Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + Wiktor 
Kacprzak w 26. r. śm., 
Marta i Władysław Jabłon-
ka oraz zmarli z obu rodzin; 
+ Lucyna Koprowska w 4. 
r. śm., Roman Franciszek 
Koprowski w 11. r. śm.; + 
Piotr Jan Kugler w 30. dniu 
po śm.; + Mieczysław i 
Helena Sadowscy; + Tade-
usz Lewandowski w 2. r. 
śm.; + Bronisława(k) i 
Adolf Radulscy, ich rodzi-
ców i rodzeństwa, Broni-
sław Radulski 

02 września, sobota,  
700  - intencja wynagradza-
jąca 
800 + Janina Wójcik (greg.6) 
1800  + Bronisława(k), Bro-
nisław, Jan i ich rodzice 
03 września, 22 Niedziela 

Zwykła, 
700 + Janina Wójcik (greg.7) 
830  - o zdrowie i bł. Boże 
dla Agnieszki i jej dzieci, o 
zdrowie i bł. Boże dla Pio-
tra, Katarzyny i ich dzieci w 
rocznicę ślubu 
1000 RM – w intencjach 
Kościoła, Ojca Św., Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dziennika 
oraz radość nieba dla pole-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 21 Niedzielę Zwykłą 
27.08.2017 r. 

 

 Dziś, w  niedzielę 27.VIII gościmy w naszej para-
fii Ojca Dariusza Franciszkanina z Krakowa, który 
podczas homilii przybliży nam postaci 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. 

  W 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w 
piątek - 1 września - polecać będziemy Bożemu 
Miłosierdziu wszystkich zmarłych i zamordowa-
nych w tragicznych latach 1939-1945, a także 
mordowanych skrycie przez władze komunistycz-
ne po zakończeniu wojny. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota 
miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i 
po południu o godz. 16.00. Msza św. pierwszo-
piątkowa dla dzieci - o godz. 16.30.  

 Spowiedź św. od godz. 16.00 jest spowiedzią 
przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego.  

 W pierwszy piątek kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Do chorych księża udadzą się w piątek 
- 1 września od godz. 9.00. W sobotę Msza św. i 
Różaniec Wynagradzający o godz. 6.30. 

 Trzy lata temu, 31 sierpnia 2014 roku, w naszej 
parafii powstała inicjatywa budowy prawdziwych 
czyli piszczałkowych organów. Z tej okazji 
Wszystkim Parafianom i Gościom dziękujemy za 
regularne wspieranie tego dzieła ofiarą i modlitwą. 
W sposób szczególny dziękujemy Państwu, którzy 
w zeszłym tygodniu przekazali na ten cel 4 tys. zł. 
Szczęść Boże!  

 Od piątku - 1 września, powraca do porządku litur-
gicznego Msza św. o godz. 8.00 w dni powsze-
dnie i Msza św. o godz. 13.00 w niedziele. 

  W poniedziałek - 04.09 o godz. 8.00 Msza św. na 
rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego. 
Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i rodziców 
oraz nauczycieli i wychowawców. Spowiedź dzie-
ci i młodzieży przez całą niedzielę - 03 września 
podczas Mszy św.. 

  11 września - w niedzielę -  na Mszy św. o godz. 
11.30 odbędzie się poświęcenie przyborów szkol-

Iz 22,19-23;  
Rz 11,33-36; 
Mt 16,13-20  

Gdy Jezus przyszedł w 
okolice Cezarei Filipo-
wej, pytał swych 
uczniów: Za kogo lu-
dzie uważają Syna 
Człowieczego? A oni 
odpowiedzieli: Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni 
za Eliasza, jeszcze inni 
za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków. 
Jezus zapytał ich: A 
wy za kogo Mnie uwa-
żacie? Odpowiedział 
Szymon Piotr: Ty je-
steś Mesjasz, Syn 
Boga żywego. Na to 
Jezus mu rzekł: Błogo-
sławiony jesteś, Szy-
monie, synu Jony. 
Albowiem nie objawiły 
ci tego ciało i krew, 
lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja 
tobie powiadam: Ty 
jesteś Piotr [czyli Ska-
ła], i na tej Skale zbu-
duję Kościół mój, a 
bramy piekielne go nie 
przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa nie-
bieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w 
niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. 
Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu 
nie mówili, że On jest 
Mesjaszem.  

nych dzieci klas “0” i “I”.  

 W październiku organizujemy w naszej parafii 4-
dniową pielgrzymkę do Wilna. W czasie piel-
grzymki odwiedzimy Sokółkę, (miejsce cudu eu-
charystycznego) Suchowolę (rodzinna parafię bł. 
ks. Popiełuszki), klasztor na Wigrach, Kowno, 
Troki oraz Wilno. Koszt pielgrzymki to 645 zł + 
25 euro. Szczegółowy program wyłożony jest na 
stolikach. Zapisy i informacje u ks. Pawła.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Cre-
ator" zaprasza na "przygodę duchową", czyli Re-
kolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO. Roz-
poczną 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 głę-
bię zapraszają do rozważenia takich tematów 
jak: poczucie własnej wartości, moje wartości jako 
kobieta, żona, matka, pracownik, moje talenty i 
obdarowanie od Boga i inne. Zapisy zbiera i odpo-
wiada na pytania: Agnieszka Skowrońska tel 605 
588 792 lub mailowo: a.skowronska@interia.pl 

 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 reszty 
wpłat. Pielgrzymów zapraszamy na spotkanie in-
formacyjne dziś, 27 sierpnia o godz. 17.00 do salki 
katechetycznej 

 Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na film 
FATIMA - ostatnia Tajemnica Fatimska. Kino 
Praha - 30 sierpnia godz. 12.15 - ulgowa cena bile-
tu: 18zł. Zapisy w kiosku. 

 Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na piel-
grzymkę związaną z wielkim wydarzeniem wzię-
cia udziału w Różańcu Do Granic zaplanowanym 
na 7 października br. w wyznaczonym Kościele - 
Sanktuarium Stacyjnym na granicy w Rokitnie. 
Cała Polska w tym dniu będzie opleciona Modli-
twą Różańcową. Bliższe informacje i zapisy w 
kiosku.  

Kościół na Opoce  
 
 Kościół jest rzeczywi-
stością bosko-ludzką w 
tym świecie. Pismo 
św. przedstawia go 
obrazowo jako: Boży 
dom, lud Boży, Mi-
styczne Ciało Chrystu-
sa, Nowe Jeruzalem, 
budowla Boża ... Nale-
żymy do tej wielkiej 
rodziny ludzi, których 
zbawił Chrystus, któ-
rzy dostąpili miłosier-
dzia Bożego. Sami też 
jesteśmy żywymi 
świątyniami Boga. 
Taka świątynia może 
trwać, gdy posiada 
mocne fundamenty 
wiary i miłości oparte 
na samym Chrystusie. 
Chrystus powierzył 
władzę „kluczy” świę-
temu Piotrowi, po jego 
wzruszającym wyzna-
niu wiary. W tym wy-
znaniu ma początek 
posłannictwo Piotrowe 
i nowy rozdział w 
dziejach ludu Bożego. 
Taka jest wola Ojca, 
który jest w niebie. 
Św. Piotr właśnie w 
Rzymie spełniał swoje 
posłannictwo i władzę 
kluczy. W to posłan-
nictwo Piotrowe 
wszedł Jan Paweł II, 
który już na samym 
początku powiedział: 
„O Chryste, obym 
mógł stać się sługą 
Twojej jedynej i nie-
przemijającej władzy”. 
Wspierajmy Papieża 
swoją wiarą i miłością. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170827.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170827.html#czytania
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