
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 Sa-

kramentu 
Kaplica Adoracji  

- od poniedziałku do soboty 
godz. 8.30-17.45  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek po Mszy św.  

wieczornej  
 

Msza św. i Nowenna  
do MB Nieustającej  

Pomocy  
- środa godz. 18.00  

 
Nowenna  

do bł. ks. Popiełuszki 
- czwartek po Mszy św.  

wieczornej  
 

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 
 
 

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. 

1300 – o Boże bł. dla Haliny i 
Macieja Włodarczuk z okazji 
60. r. ślubu 
1300 – o Boże bł. dla Księdza 
Proboszcza z okazji 62. r. 
urodzin 
1800 + Michał Zembowicz, 
Wojciech Stojanowski, c.r. 
Zembowiczów, Chajewskich, 
Pieniążków, Jadwiga Wil-
czyńska 
 

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  

 

dwiga Dormach, Henryka(k) 
Żochowska 
21 października, sobota, Bł. 
Jakuba Strzemię, biskupa, 

wspomnienie 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.25) 
800 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 19) 
1800  + Bogusław i Andrzej 
Jezierscy 
22 października, 29 Niedzie-

la Zwykła 
700 + Mariusz Wicik, Henryk 
Wicik, cr. Lechów i Wicików 
830  + Mikołaj Wójcik 
(greg.26) 
830 + Stanisław, Janina, Ma-
rianna, Michał Wochniak, 
Józef i Józefa(k) Pełka 
1000 zajęta 
1000 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 20) 
1130 + Wacław Zając w 35. r. 
śm. 

1800 + Jadwiga Henneberg, c.r. 
Ochniewiczów 
1800 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 14) 
17 października, wtorek, Św. 
Ignacego Antiocheńskiego, 

biskupa i męczennika, wspo-
mnienie 

700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.21) 
800 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 15) 
1800 + Helena Makulec w 19. 
r. śm. 
18 października, środa, Św. 
Łukasza, Ewangelisty, świę-

to 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.22) 
800 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 16) 
1800 zbiorowa: – zbiorowa: - 
w intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata, oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasnogór-
skie; - o pracę dla Michała; - o 
łaskę trzeźwości i nawrócenia 
dla Marka; - o nawrócenie dla 
Agnieszki i Boże bł. z okazji 
rocznicy urodzin; - o Boże bł. 
i opiekę MB Nieust. Pomocy 
na każdy dzień dla solenizan-
tek: Jadwigi Milewskiej, 
Jadwigi Morawskiej oraz 
Jadwigi Podgórskiej; + Danuta 
Łysik, Irena Szczepańska 
19 października, czwartek,  

700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.23) 
800 + Janina i Czesław Mitrus 
1800+ Euzebiusz Marcjanek 

INTENCJE MSZALNE 

28 Niedziela  
Zwykła   

15.10.2017 

15 października, 28 Niedzie-
la 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, Cyryl Chludzińscy 
1000 + Jadwiga i Edward 
Woźniak, Grażyna Niewia-
domska 
1000 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 13) 
1130 + Tomasz Czekaliński, 
Helena, Stanisław, Jan i Józef 
Bąk 
1300 zbiorowa; – o potrzebne 
łaski w chorobie dla Jadwigi 
Firek; - dz.-bł. w 50 r. ślubu 
PP Haliny i Jerzego Makuch; - 
o błog. Boże i wstawiennictwo 
NMP dla Pauliny i Dariusza z 
racji ślubu; - int. dziękczynna 
za pomyślne rozwiązanie 
spraw rodzinnych z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo; 
prośba o uzdrowienie z choro-
by duszy i ciała Roberta; + 
Jadwiga, Genowefa; + Ewa 
Frąckiewicz z okazji urodzin; 
+ Jadwiga, Teresa, Stanisław 
Korczak, Jadwiga i Eugeniusz 
Olton; + Krzysztof Jaśkiewicz 
w 30. dni po śm. + Genowefa 
Taczalska w 31. r.śm., Jadwi-
ga i Marian Materka; + Jadwi-
ga i Marian Prusakiewiczowie 
1800 + Teresa Borowska i 
Jadwiga Borowska 
16 października, poniedzia-

łek, Św. Jadwigi Śląskiej, 
wspomnienie 

700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.20) 
800  + Jadwiga, Władysław, 
Jan, Stanisław Grochowscy, 
Pelagia, Wacław Oklińscy 

(greg. 17) 
1800 – w intencji Braci z Róży 
Męskiej, za wstawiennictwem 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i o 
pokój wieczny dla zm. Braci: 
Henryka Mudanta, Tadeusza 
Szymborskiego, Józefa Pełki, 
Stanisława Zająca, Jana 
Ostrowskiego, Kajetana Do-
mańskiego, Tadeusza Maja, 
Władysława Urawskiego, Jana 
Bilskiego, Zdzisława Daszkie-
wicza i Eugeniusza Gałdy 
20 października, piątek, Św. 
Jana Kantego, prezbitera, 

wspomnienie 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.24) 
800 + Euzebiusz Marcjanek 
(greg. 18) 
1800 zbiorowa: - o Boże bł., 
zdrowie i potrzebne łaski dla 
Leokadii i Stanisława Jurzyk z 
okazji 60. r. ślubu; - o bł. Boże 
i łaskę zdrowia oraz opiekę 
MB na każdy dzień dla Ireny 
Góreckiej; + Stefania, Jan, 
Stanisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + Bogusław 
Jarzębowski w 13. r. śm.; + 
Ryszard Rej w 10. r. śm., 
Irena , c.r. Waśków; + Helena, 
Kazimierz i Zbigniew Gajew-
scy; + Irena Grzymska z racji 
imienin; + Kazimierz, Stani-
sław i Stanisława(k) Gańko, 
Zofia, Jan, Stanisław, Jan i 
Krystyna Brama; Stanisława
(k), Eugenia, i Stanisław 
Milewscy; + Tadeusz Radul-
ski, Teresa Wonczenko, Ja-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 28 Niedzielę Zwykłą 
15.10.2017 r. 

 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 dzi-
siaj, tj. 15 października. Ofiary na stypendia dla 
zdolnej młodzieży prosimy składać do skarbon-
ki Dar Serca, która znajduje się na środku ko-
ścioła i tylko do niej. 

 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 nale-
ży połączyć rozważanie tajemnic, a przy odma-
wianiu publicznym tajemnice muszą być zapo-
wiadane. 

 Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w każdą środę października o 
godz. 17.15. Panowie z Koła Różańcowego 
prowadzić będą Różaniec w poniedziałki, a  
Rodzina Radia Maryja we wtorki. 

 W czwartek przypada w liturgii Kościoła wspo-
mnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapra-
szamy na Msze o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Po 
Mszy wieczornej odbędzie się czuwanie modli-
tewne, w czasie którego młodzież oazowa bę-
dzie czytać  wspomnienia dotyczące bł. ks. Je-
rzego. Po każdej Mszy św. oraz w ramach czu-
wania będzie również możliwość indywidual-
nego uczczenia relikwii męczennika. 

 Również w czwartek odbędzie się spotkanie 
kandydatów, którzy drugi rok przygotowują się 
do bierzmowania. Tym razem wyjątkowo za-
praszamy młodzież na godz. 18.00 na Mszę 
św., a po Mszy św. kandydaci wezmą udział w 
czuwaniu modlitewnym. 

 22 października gościć będziemy w naszej pa-
rafii duet – Weronikę Surę - akordeon oraz Ka-
mila Radzimowskiego - Duduk. Artyści zagrają 
po Mszy św. kilka utworów dziękczynnych 
poświęconych ,,Bogu Ojcu”. Przy głównym 

Iz 25,6-10a; 
Flp 4,12-
14,19-20; 
Mt 22,1-14  

Jezus w przypowieściach 
mówił do arcykapłanów i 
starszych ludu: Królestwo 
niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby 
zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz 
inne sługi z poleceniem: 
Powiedzcie zaproszonym: 
Oto przygotowałem moją 
ucztę: woły i tuczne zwierzę-
ta pobite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na ucztę! 
Lecz oni zlekceważyli to i 
poszli: jeden na swoje pole, 
drugi do swego kupiectwa, a 
inni pochwycili jego sługi i 
znieważywszy [ich], pozabi-
jali. Na to król uniósł się 
gniewem. Posłał swe wojska 
i kazał wytracić owych zabój-
ców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: 
Uczta wprawdzie jest goto-
wa, lecz zaproszeni nie byli 
jej godni. Idźcie więc na 
rozstajne drogi i zaproście 
na ucztę wszystkich, których 
spotkacie. Słudzy ci wyszli 
na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotka-
li: złych i dobrych. I sala 
zapełniła się biesiadnikami. 
Wszedł król, żeby się przy-
patrzyć biesiadnikom, i zau-
ważył tam człowieka, nie 
ubranego w strój weselny. 
Rzekł do niego: Przyjacielu, 
jakże tu wszedłeś nie mając 
stroju weselnego? Lecz on 
oniemiał. Wtedy król rzekł 
sługom: Zwiążcie mu ręce i 
nogi i wyrzućcie go na ze-
wnątrz, w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie 
zębów. Bo wielu jest powoła-
nych, lecz mało wybranych.  

wyjściu z kościoła  będzie możliwość nabycia 
płyty CD. z utworami artystów. 

 Podobnie jak w zeszłym roku, w czasie ferii 
zimowych organizujemy wyjazd rekolekcyjno-
wypoczynkowy, połączony z jazdą na nartach. 
Odbędzie się on w dniach 20-27 stycznia w 
Rzepiskach koło Białki Tatrzańskiej. Zaprasza-
my dzieci, młodzież, a także całe rodziny. 
szczegółowe informacje w gablocie i na stronie 
internetowej, a zapisy u ks. Pawła. 

 22 października w seminarium duchownym 
rozpocznie się  kurs lektorski. J est to propo-
zycja skierowana do chłopców od III klasy 
gimnazjum. Zapraszamy chętnych, także tych, 
którzy dotychczas nie byli ministrantami. 
Szczegółowych informacji udziela ks. Paweł. 

 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. Kart-
ki są wyłożone na stolikach przy wyjściu z ko-
ścioła. 

 Podczas ubiegłotygodniowej kwesty organo-
wej, zebraliśmy  7 855 zł i 89 gr, w tym 2800 
zł ze sprzedaży cegiełek oraz 510 zł i 33 gr. ze 
skarbonki pod chórem. Stan konta organowego 
wynosi 638 297 zł. Ksiądz Proboszcz i Komitet 
Budowy Organów serdecznie dziękują wszyst-
kim ofiarodawcom. 

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

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

 

Uczta radości i jedności  
 
 Uczta jest symbolem 
radości, spokoju, bezpie-
czeństwa i jedności. U 
nas często wręcz odwrot-
nie. Pismo święte ukazuje 
zbawienie wieczne w 
obrazie radosnej, szczę-
śliwej i jednoczącej 
uczty. Już w Eucharystii 
Chrystus zapowiada me-
sjańską ucztę zbawienia. 
Ta święta uczta Euchary-
stii, w której uczestniczy-
my – jest zadatkiem 
uczty wiecznej, którą 
przygotował Pan dla 
wszystkich, którzy Go 
miłują i chcą umacniać 
się Jego Ciałem i Krwią 
pod postaciami wina i 
chleba. Na tę ucztę jed-
nak nie można wejść bez 
stroju weselnego, szat 
czystości i łaski, sprawie-
dliwości i miłości. Obra-
zy uczty przedstawiane 
nam przez dzisiejszą 
liturgię słowa można by 
nazwać programowymi 
dla religii chrześcijań-
skiej i dla wiary w jedy-
nego Boga w ogóle. Cho-
dzi w nich o wyrażenie 
przekonania o wiecznym 
szczęściu człowieka, 
dostatku, spokoju i rado-
ści. To przekonanie towa-
rzyszy człowiekowi od 
zarania jego religijności. 
Chrześcijaństwo doku-
mentuje to tajemnicą 
Wcielenia, Śmierci i 
Zmartwychwstania Jezu-
sa Chrystusa otwierające 
człowiekowi bramy zba-
wienia. Może zło bierze 
się i stąd, że wciąż mało 
mamy nadziei zbawienia, 
że szczęście realizujemy 
na własną rękę, a sobą 
zastawiamy biblijny ob-
raz szczęścia. 
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