
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. 

r.śm.; + Barbara, Roman i 
Adam Czekałowie; + 
Mirosław Okniński w 30. 
dniu po śm.; + Jerzy, 
Maciej i Marek Bednar-
kiewicz; + Roman Kumię-
ga z racji urodzin 
1800 + Mikołaj Wójcik 
(greg.5) 

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  

 

(greg.) 
1700 ślub: Anna i Piotr 
1800  + Halina, Szczepan i 
zm. z c.r. 
01 października, 26 Nie-

dziela Zwykła 
700 – prośba o powołania 
do Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
830  + Helena Przyczka w 
21. r. śm. i jej wnuczkę 
Mariannę Polak 
1000 RM 
1130 + Piotr Dobrzyński w 
23. r. śm. oraz zmarłych z 
c.r. Skorupków 
1300 zbiorowa: - o Boże 
bł., zdrowie i potrzebne 
łaski dla Aliny i Włodzi-
mierza w 64. r. ślubu; + 
Józef Głowacki w 4. 

(greg.30) 
800 + Ks. Franciszek Boro-
wiec 
1800 + Henryk Jabłonow-
ski 
27 września, środa, Św. 

Wincentego a Paulo, 
prezbitera, wspomnienie 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.1) 
800 wolna 
1800 zbiorowa: – zbioro-
wa: - w intencji wynagra-
dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - o nawrócenie i 
łaskę trzeźwości dla Mar-
ka; - pracę dla Michała; o 
bł. Boże dla Zuzanny w 2. 
r. urodzin; - o bł. Boże dla 
Krzysztofa i Barbary z 
okazji 36. r. ślubu; - o 
łaskę uzdrowienia dla 
Zygmunta i potrzebne 
łaski dla Agnieszki i Paw-
ła; - dziękczynna z prośbą 
o zdrowie i Boże bł. dla 
Jana Marka i dla c.r.; + 
Wacław Borowski; + 
Wacław Kowalski z racji 
imienin; + Janina Serży-
sko z racji 90. r. urodzin 

INTENCJE MSZALNE 

25 Niedziela  
Zwykła   

24.09.2017 

24 września, 25 Niedzie-
la Zwykła, 

700 + Jacek Kruszewski 
830  - dziękując za opiekę 
Matki Wolności nad 
Zgromadzeniem Sióstr 
Prezentek, prosimy o jej 
pośrednictwo u Boga o 
dar nowych powołań do 
Zgromadzenia 
1000 KR - Intencja ewan-
gelizacyjna: Aby nasze 
parafie, ożywiane duchem 
misyjnym, były miejsca-
mi, gdzie przekazuje się 
wiarę i daje świadectwo 
miłości. 
1130 + c.r. Stankiewiczów, 
Tyszkiewiczów i Chodor-
ków 
chrzest: Maria Elżbieta 
1300 + Bożena Brzozow-
ska w 13. r. śm., Helena i 
Bolesław Fedorczyk 
chrzest: Nina, Oliwier 
1800 + Janina Wójcik 
(greg.28) 
25 września, poniedzia-
łek, Bł. Władysława z 
Gielniowa, prezbitera, 

wspomnienie 
700 + Janina Wójcik 
(greg.29) 
800  - o zdrowie i Boże bł. 
dla Michała z okazji rocz-
nicy urodzin 
1800 – dz.-bł. w 24. r. 
ślubu PP Ireny i Wojcie-
cha Trzeciakowskich, z 
prośbą o bł. Boże dla c.r. 

26 września, wtorek,  
700 + Janina Wójcik 

28 września, czwartek, 
Św. Wacława, męczenni-

ka, wspomnienie  
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.2) 
800 + Wacław Zając i jego 
rodzice 
1800 + Wacław, Marianna 
Wilczyńscy, Wacław, 
Pelagia Oklińscy, Włady-
sław i Jadwiga Grochow-
scy  

29 września, piątek, 
Rocznica Poświęcenia 

Bazyliki Katedralnej w 
Warszawie-Pradze, świę-

to 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.3) 
800 + Wanda w 5. r. śm. 
1800 zbiorowa: - o Boże 
bł. dla członków Grupy 
AA „Wrzos” w 22. r. 
powstania Grupy; + Hele-
na Jasieńska w 100. r. 
urodzin; + Zofia Pecyna w 
31. r. śm. oraz zmarłych z 
c.r.; + Celina w 30. dniu 
po śm. 
30 września, sobota, Św. 
Hieronima, prezbitera i 
doktora Kościoła, wspo-

mnienie 
700  + Roman Boratyński 
800 + Mikołaj Wójcik 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 25 Niedzielę Zwykłą 
24.09.2017 r. 

  29 września - piątek - obchodzić będziemy 
święto rocznicy poświęcenia Bazyliki katedral-
nej św. Michała Arch. i Flor iana Męczennika. 
Msze św. będą odprawione o godz. 7, 8 i 18. 

 We wtorek, 26 września zapraszamy na wspólną 
modlitwę tekstami Liturgii Słowa z nadchodzą-
cej Niedzieli oraz dzielenie się własnymi myśla-
mi w ramach spotkania: Porozmawiajmy o Ko-
ściele. Wtorek - godz. 18.45. 

 W sobotę 30 września organizujemy wyjazd do 
Kazimierza dla. Zapraszamy ministrantów i 
dziewczynki z Drużyny Świętej Rodziny, jak 
również rodziców oraz dorosłych. Spotykamy 
się na Mszy o godz. 8.00, po Mszy wyjazd. W 
planach rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie ruin 
zamku w Janowcu, zwiedzanie Kazimierza i 
obiad. Powrót w godzinach wieczornych. Koszt 
to 50 zł, zapisy u ks. Pawła. 

 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się paździer-
nik, a wraz z nim Nabożeństwa Różańcowe. 
Zapraszamy codziennie o godz. 17.15. W mie-
siącu październiku Kościół udziela odpustu zu-
pełnego wiernym, którzy pobożnie odmówią 
różaniec w kościele, kaplicy, w rodzinie. Należy 
odmówić pięć tajemnic w sposób ciągły, z mo-
dlitwą ustną należy połączyć rozważanie tajem-
nic, a przy odmawianiu publicznym tajemnice 
muszą być zapowiadane. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w każdą środę października o 
godz. 17.15. Panowie z Koła Różańcowego pro-
wadzić będą Różaniec w poniedziałki. 

 W przyszłą niedzielę 1.10 odbędzie się spotka-
nie organizacyjne kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców. O godz. 17.00 zapraszamy licea-
listów, którzy kontynuują rozpoczęte przed ro-
kiem przygotowanie, zaś o 19.00 uczniów klas 
trzecich gimnazjalnych, którzy to przygotowanie 
rozpoczną. Kandydaci, którzy formalnie należą 
do innych parafii, a z uzasadnionych powodów 
chcą do bierzmowania przygotować się u nas, 
proszeni są dostarczenie na spotkanie zgody ze 
swojej parafii. 

Iz 55,6-9; 
Flp 1,20c-
24.27a; 
Mt 20,1-16a  

Królestwo niebieskie podobne 
jest do gospodarza, który 
wyszedł wczesnym rankiem, 
aby nająć robotników do swej 
winnicy. Umówił się z robotni-
kami o denara za dzień i 
posłał ich do winnicy. Gdy 
wyszedł około godziny trze-
ciej, zobaczył innych, stoją-
cych na rynku bezczynnie, i 
rzekł do nich: Idźcie i wy do 
mojej winnicy, a co będzie 
słuszne, dam wam. Oni po-
szli. Wyszedłszy ponownie 
około godziny szóstej i dzie-
wiątej, tak samo uczynił. Gdy 
wyszedł około godziny jede-
nastej, spotkał innych stoją-
cych i zapytał ich: Czemu tu 
stoicie cały dzień bezczyn-
nie? Odpowiedzieli mu: Bo 
nas nikt nie najął. Rzekł im: 
Idźcie i wy do winnicy! A gdy 
nadszedł wieczór, rzekł wła-
ściciel winnicy do swego 
rządcy: Zwołaj robotników i 
wypłać im należność, po-
cząwszy od ostatnich aż do 
pierwszych! Przyszli najęci 
około jedenastej godziny i 
otrzymali po denarze. Gdy 
więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąw-
szy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: Ci 
ostatni jedną godzinę praco-
wali, a zrównałeś ich z nami, 
którzyśmy znosili ciężar dnia i 
spiekoty. Na to odrzekł jedne-
mu z nich: Przyjacielu, nie 
czynię ci krzywdy; czy nie o 
denara umówiłeś się ze mną? 
Weź, co twoje i odejdź! Chcę 
też i temu ostatniemu dać tak 
samo jak tobie. Czy mi nie 
wolno uczynić ze swoim, co 
chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry? 
Tak ostatni będą pierwszymi, 
a pierwsi ostatnimi.  

 S. Beata i s. Paulina serdecznie zapraszają dzie-
ci, które lubią śpiewać z klas drugich, trzecich, 
czwartych i piątych na zajęcia scholi 
"Aniołkowe nutki " . Zajęcia odbywają się w 
szkole podstawowej nr 218 w poniedziałki na 6 
godz. lekcyjnej. Schola będzie śpiewała w czasie 
Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30. 

 W październiku organizujemy w naszej parafii 4
-dniową pielgrzymkę do Wilna. Jest jeszcze kil-
ka wolnych miejsc.  

 Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w na-
szej parafii 05 października (czwartek) o godz. 
19.00. Na spotkania jednogodzinne we czwartki 
października i listopada zapraszamy wszystkich, 
którzy zamierzają w przyszłym roku zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński. Wejście od 
strony kancelarii parafialnej. 

 Od jutra, tj. 25 września można rezerwować 
intencje mszalne na przyszły rok. Chętnych 
zapraszamy do zakrystii lub kancelarii parafial-
nej. 

 Koło Różańcowe serdecznie zaprasza do wzięcia 
udziału w Różańcu Do Granic w dniu 7 paź-
dziernika - w święto MB Różańcowej w wyzna-
czonym kościele przy granicy - w Kodniu. Wy-
jazd autokarem sprzed kościoła o godz. 6.15. 

 Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na piel-
grzymkę związaną z wielkim wydarzeniem 
wzięcia udziału w Różańcu Do Granic zaplano-
wanym na 7 października br. w wyznaczonym 
kościele na granicy w Rokitnie. Bliższe informa-
cje i zapisy w kiosku.  

 W jedności z akcją „różaniec do granic” odnowa 
w Duchu Świętym zaprasza 7.10 o godz. 15.00 
do kaplicy adoracji na modlitwę różańcową. 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza 
na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO, 
które rozpoczną się 29 września. 

 

Ciężar dnia 
 
 Prawie zawsze przy-
chodzimy do Boga z 
naszą ludzką logiką, z 
naszymi wyliczeniami 
i wnioskami. Chcemy 
naszym rozumem ob-
jąć Boga Nieogarnio-
nego i pojąć Jego my-
śli i drogi. Bez mała 
chcielibyśmy dykto-
wać Bogu, co i jak 
powinien robić. A Pan 
mówi: „myśli moje nie 
są myślami waszymi, 
ani wasze drogi moimi 
drogami”. Działania 
Opatrzności Bożej w 
historii wtedy możemy 
dostrzec, kiedy wznie-
siemy się ponad nasz 
wąski krąg widzenia i 
działania. Ważne jest, 
byśmy szli, a nie zasty-
gali w bezruchu w 
opłotkach, bo nas nikt 
nie najął, bo nikt nam 
nie ukazał wartości 
działania i pracy. Wy-
mówka, że nikt nas do 
niej nie zaprosił – nie 
może być usprawiedli-
wieniem braku naszej 
aktywności. Atmosfera 
Ewangelii to ciągły 
czyn i dynamika. Kie-
dy przełamujemy na-
szą ludzką małość – 
wtedy Pan jest blisko i 
bliżej jest zysk, wtedy 
nie ważny jest ciężar 
dnia i spiekoty, trud 
chodzenia drogą przy-
kazań i szukania Pana. 
Szukajmy Boga wszę-
dzie, a znajdziemy Go 
zawsze. 
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