
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 

 
Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
Kaplica Adoracji  

- od poniedziałku do soboty 
godz. 8.30-18.45  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek po Mszy św.  

wieczornej  
 

Msza św. i Nowenna  
do MB Nieustającej  

Pomocy  
- środa godz. 18.00  

 
Msza zbiorowa 
z wypominkami  

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do piątku   

w godz.: 8.30-9.00 i  
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. 

kiewicz w 30. dni po śm. 
+ Genowefa Taczalska w 
31. r.śm., Jadwiga i Ma-
rian Materka; 
1800 + Teresa Borowska i 
Jadwiga Borowska 
 

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  

 

Cyryl Chludzińscy 
1000 + Jadwiga i Edward 
Woźniak, Grażyna Nie-
wiadomska 
1000 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 13) 
1130 zajęta 
1300 zbiorowa; – o po-
trzebne łaski w chorobie 
dla Jadwigi Firek; - dz.-
bł. w 50 r. ślubu PP Hali-
ny i Jerzego Makuch; - o 
błog. Boże i wstawien-
nictwo NMP dla Pauliny 
i Dariusza z racji ślubu; + 
Jadwiga, Genowefa; + 
Ewa Frąckiewicz z okazji 
urodzin; + Jadwiga, Tere-
sa, Stanisław Korczak, 
Jadwiga i Eugeniusz 
Olton; + Krzysztof Jaś-

ków 
11 października, środa,  
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.15) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 9) 
1800 zbiorowa: – zbioro-
wa: - w intencji wynagra-
dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - o pracę dla 
Michała; - o łaskę trzeź-
wości i nawrócenia dla 
Marka; - o nawrócenie 
dla Agnieszki i Boże bł. z 
okazji rocznicy urodzin; 
+ Janusz Krawczyk w 30. 
dni po śm.; + Krystyna 
Pełka w 30. dni po śm.; + 
Barbara Solnicka w 30. 
dni po śm.; + Józef Wi-
niarz w 3. r. śm., Euge-
niusz Gałda 
12 października, czwar-

tek,  
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.17) 
800 + Stanisław Doma-
lewski w 5. r. śm., jego 
rodzice i teściowie 
1800+ Euzebiusz Marcja-

INTENCJE MSZALNE 

27 Niedziela  
Zwykła   

08.10.2017 

08 października, 27 
Niedziela Zwykła 

700 + Halina Godlewska 
w 8. r.śm. 
830  + Mikołaj Wójcik 
(greg.12) 
1000 KBO 
1000 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 6) 
1130 + Piotr Bednarski w 
2. r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 60. r. 
ślubu PP Ireny i Jana 
Bajorek oraz z prośba o 
bł. Boże dla c.r. 
chrzest: Maksymilian 
Ryszard 
1800 + Tadeusz Więsyk 
09 października, ponie-
działek, Bł. Wincentego 

Kadłubka, biskupa, 
wspomnienie 

700 + Bohdan Kozera w 2. 
r.śm. 
800  - o Boże bł. i łaskę 
zdrowia dla Franciszka w 
4. r. urodzin 
1800 + Mikołaj Wójcik 
(greg.13) 
1800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 7) 
 

10 października, wto-
rek,  

700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.14) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 8) 
1800 + Józefa(k) i Jaro-
sław Wojciechowscy, cr. 
Wojciechowskich i Jania-

nek (greg. 10) 
 
13 października, piątek, 
Bł. Honorata Koźmiń-

skiego, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.17) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 11) 
1800 zbiorowa: + Euze-
biusz w 12. r. śm., Ma-
rianna, Jan, Aleksandra
(k), Aleksander, Apolo-
nia, Edmund 
14 października, sobota,  
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.18) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 12) 
1800  + Stanisława(k) 
Oljasz w 7. r. śm., Jan 
Oljasz, Zofia i Jan Kępiń-
scy 

15 października, 28 
Niedziela Zwykła 

700 – o Boże bł. i zdrowie 
dla Siostry Teresy 
830  + Mikołaj Wójcik 
(greg.19) 
830 + Piotr Dorabialski w 
13. r. śm., Eugeniusz 
Dorabialski, Władysław 
Krawczyk, Beata, Helena, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 27 Niedzielę Zwykłą 
8.10.2017 r. 

 Dziś, w niedzielę - 08.10 o godz. 11.30 zapra-
szamy na roczne przygotowanie dzieci do Pierw-
szej Komunii Św. i ich rodziców. Obecność 
dzieci obowiązkowa. Dzieci otrzymają Ksią-
żeczkę do Nabożeństwa. Po Mszy św. odbędzie 
się próba śpiewu dzieci, a rodziców zapraszamy 
do dolnej kaplicy na konferencję i skupienie. 

 Dziś o godz. 19 zapraszamy na kolejny wykład 
Kursu Biblijnego. Tematem wykładu będą 
księgi Samuela. 

 Dzisiaj odbywa się kolejna kwesta na rzecz 
budowy organów piszczałkowych w naszym 
kościele. Po każdej Mszy Świętej jest możli-
wość wsparcia naszego dzieła poprzez ofiary 
składane do puszek oraz zakup cegiełek. Ksiądz 
Proboszcz wraz z Komitetem Budowy Organów 
serdecznie dziękują wszystkim osobom, które 
wspierają nasze wspólne dzieło ofiarami oraz 
modlitwą. Bóg zapłać! Zachęcamy do dalszego 
wspierania budowy organów finansowo oraz 
modlitwą. Prosimy również o osobiste włączenie 
się do pomocy przy prowadzeniu zbiórki i w 
działania Komitetu Budowy Organów. 

 Z racji na kwestę organową, która jest prowa-
dzona tradycyjnie w każdą drugą niedzielę mie-
siąca, ogólnopolska zbiórka do puszek na Dzień 
Papieski odbędzie się w naszej parafii za ty-
dzień, tj. 15 października. 

 Zapraszamy codziennie o godz. 17.15 nabożeń-
stwa różańcowe. W miesiącu październiku 
Kościół udziela odpustu zupełnego wiernym, 
którzy pobożnie odmówią różaniec w kościele, 
kaplicy, w rodzinie. Należy odmówić pięć ta-
jemnic w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy 
połączyć rozważanie tajemnic, a przy odmawia-
niu publicznym tajemnice muszą być zapowia-
dane. 

 Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w każdą środę października o 
godz. 17.15. Panowie z Koła Różańcowego pro-
wadzić będą Różaniec w poniedziałki, a  Rodzi-
na Radia Maryja we wtorki. 

 Podobnie jak w zeszłym roku, w czasie ferii 

Iz 5,1-7; 
Flp 4,6-9; 
Mt 21,33-43  

Jezus powiedział do arcy-
kapłanów i starszych ludu: 
Posłuchajcie innej przypo-
wieści! Był pewien gospo-
darz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał 
w niej tłocznię, zbudował 
wieżę, w końcu oddał ją w 
dzierżawę rolnikom i wyje-
chał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi 
do rolników, by odebrali 
plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i 
jednego obili, drugiego 
zabili, trzeciego zaś uka-
mienowali. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za 
pierwszym razem, lecz i z 
nimi tak samo postąpili. W 
końcu posłał do nich swego 
syna, tak sobie myśląc: 
Uszanują mojego syna. 
Lecz rolnicy zobaczywszy 
syna mówili do siebie: To 
jest dziedzic; chodźcie 
zabijmy go, a posiądziemy 
jego dziedzictwo. Chwyciw-
szy go, wyrzucili z winnicy i 
zabili. Kiedy więc właściciel 
winnicy przyjdzie, co uczyni 
z owymi rolnikami? Rzekli 
Mu: Nędzników marnie 
wytraci, a winnicę odda w 
dzierżawę innym rolnikom, 
takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej 
porze. Jezus im rzekł: Czy 
nigdy nie czytaliście w 
Piśmie: Właśnie ten ka-
mień, który odrzucili budu-
jący, stał się głowicą węgła. 
Pan to sprawił, i jest cudem 
w naszych oczach. Dlatego 
powiadam wam: Królestwo 
Boże będzie wam zabrane, 
a dane narodowi, który 
wyda jego owoce.  

zimowych organizujemy wyjazd rekolekcyjno-
wypoczynkowy, połączony z jazdą na nartach. 
Odbędzie się on w dniach 20-27 stycznia w Rze-
piskach koło Białki Tatrzańskiej. Zapraszamy 
dzieci, młodzież, a także całe rodziny. szczegó-
łowe informacje w gablocie i na stronie interne-
towej, a zapisy u ks. Pawła. 

 Z radością informujemy, że wczoraj w katedrze 
ministrant z naszej parafii Tomasz Lutoborski 
został lektorem. Gratulujemy i życzymy gorli-
wości w liturgicznej posłudze. Kolejny kurs lek-
torski rozpocznie się 22 października. Jest to 
propozycja dla chłopców od III klasy gimna-
zjum. Zapraszamy chętnych, także tych, którzy 
dotychczas nie byli ministrantami. Szczegóło-
wych informacji udziela ks. Paweł. 

 Bardzo serdeczne podziękowania pragniemy 
złożyć Pani Wandzie, Bożenie, Joannie, Helenie 
i Barbarze za dary ołtarza: obrus ołtarzowy i 
ornat dedykowany Matce Bożej. Tymi darami 
możemy się cieszyć dzięki ofiarom złożonym w 
uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

 Pielgrzymi udający się do Wilna spotykają się w 
czwartek o godz. 6.00 przy kościele. Prosimy o 
modlitwę w intencji naszej pielgrzymki. 

 Zbiórka ministrantów i spotkanie dziewczynek z 
Drużyny Świętej Rodziny w sobotę o godz. 9.30 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominko-
wej przyjmujemy w zakrystii i kancelar ii. W 
ciągu roku w każdy piątek - odprawiana jest 
Msza św. w intencjach wypominkowych. Kartki 
są wyłożone na stolikach przy wyjściu z kościo-
ła. 

 Zapowiedzi Przedmałżeńskie 
 Grzegorz Kamil Bakuński, kawaler z par. tutej-

szej i Agnieszka Marta Fijałkowska, panna z 
parafii w Skarżysku Kościelna 

 

Winnica  

Kryterium przynależno-
ści do Ludu Bożego jest 
„owocowanie”. 
„Poznacie ich po owo-
cach” (Mt 7,16). O tym 
owocowaniu pisze św. 
Paweł do Filipian: 
„Wszystko co jest praw-
dziwe, co godne, co 
sprawiedliwe, co czyste, 
co miłe, co zasługuje na 
uznanie... to miejcie na 
myśli” (Flp 6,8). Za to 
owocowanie, my jako 
Wspólnota, dźwigamy 
wielką odpowiedzial-
ność. Dzisiejsze czytania 
biblijne ukazują tę praw-
dę w sposób obrazowy. 
Gospodarz troszczy się o 
winnicę i oczekuje plo-
nów. „I spodziewał się, 
że wyda winogrona, lecz 
ona cierpkie wydała 
jagody” (Iz 5,1-7). Od-
wrócił się od niej i po-
zwolił, by stała się pu-
stynią. Tragedia w win-
nicy, którą opisuje Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii, 
dotyczy także nas. To 
Chrystus jest tym Synem 
– Dziedzicem, którego 
posłał Bóg. Nie przyjęli 
Mesjasza Izraelici. Na-
sze przyjęcie Chrystusa, 
nasza wiara i odpowie-
dzialność za Kościół ma 
przynosić owoce, „a nie 
krzyk grozy”. Poprzez 
swoje słowo i sakramen-
ty Pan nieustannie 
oczyszcza swoją winnicę 
i dba o nią. W Nim jest 
nasze ocalenie. Czyńmy 
to, czego On nas uczy i 
do czego jesteśmy we-
zwani. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20171008.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20171008.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20171008.html#czytania

