
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 Pomocy  

- 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  
poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

Sylwester Paszkowski i 

zm. z ich rodzin; + Ma-

rian Marchel w 6 r.śm.; 

+ Stanisław Frąckiewicz 

w 33 r.śm., Antoni, Zo-

fia, Jan, Helena i cr. 

Frąckiewiczów i Szczę-

snych, Józefa(k), Włady-

sław, Franciszek i Hele-

na oraz dziadkowie; + 

Bożenna Maria Kondra-

towicz w 30 dniu po 

śm.; + Jan Bilski w 30 

dniu po śm.;  

1800 + Ryszard Żebrow-

ski w 2 r.śm., Wanda i 

Aleksander Siwińscy 

 

Budujemy organy piszczałkowe  

w naszym kościele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedna z propozycji usytuowania organów 

 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@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  

7 grudnia, 2 NIEDZIE-

LA ADWENTU 

700 – o łaskę zdrowia dla 

Marii 

830 + Leokadia, Stani-

sław, Franciszek, Maria, 

Adam, Anna i Marcin, 

cr.: Wróblów, Wiewiór-

ków i Radzikowskich  

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 

Trwam i Naszego Dzien-

nika 

1130 + Marianna i Józef 

Mosiejczuk 

1300 zbiorowa: + Mar-

cjanna w 20 r.śm. i Bro-

nisław Świętochowscy, 

800 wolna 

1800 + Józef i Józefa(k) 

Pełka 

1800 + Zofia w 5 r.śm. i 

Jan Kępińscy, Stanisła-

wa(k) i Jan Oliasz 

3 grudnia, środa,  

Św. Franciszka  

Ksawerego, prezbitera, 

wspomnienie 

630 + Anna Jakubik w 15 

r.śm. 

630 wolna  

800 – o bł. Boże w dniu 

urodzin Mirosława 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  

i całym świecie; - za 

Krucjatą Różańcową, 

aby Polska była wierna 

Bogu, Krzyżowi i Ewan-

gelii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

zdrowie i bł. Boże dla 

Elżbiety i Jadwigi i cr.; 

+ Natalia, Walenty, He-

lena, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Stanisława

(k) Falińska w 1 r.śm.;  

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  

Adwentu 

30.11.2014 

30 listopada, 1 NIE-

DZIELA ADWENTU  

700 + Zenon i Jadwiga 

Borowscy, Zofia i Ro-

man Piechna, Maria i 

Kazimierz Borowscy 

830 + Andrzej i Helena 

Pełka, Henryk Flejszer 

1000 – Aby narodziny 

Odkupiciela przyniosły 

pokój i nadzieję wszyst-

kim ludziom dobrej 

woli, a rodzice, przeka-

zując dzieciom cenny 

dar wiary, byli auten-

tycznymi ewangelizato-

rami 

1130 + Leszek w 22 

r.śm., cr.: Kalatów i 

Sowów  

1300 + Zbigniew Kruk w 

1 r.śm. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

1 grudnia,  

poniedziałek 

630 – o powołania 

800 – w int. Natalii z 

okazji imienin  

1800 + Teresa Prokop 8 

r.śm. 

1800 + Halina, Wacław i 

Wiesław Krauze i zm. z 

rodz.: Krauze i Litwin 

2 grudnia, wtorek 

630 wolna 

4 grudnia, czwartek 

630 – o łaski potrzebne 

dla Matki Prowincjalnej 

S. Barbary Król 

800 + Szymon Żakiewicz 

w 30 dni po śm. 

1800 + Marianna Hryciuk 

w 15 r.śm., Czesław, 

Bogdan i Stanisław  

1800 wolna 

5 grudnia, piątek 
630 + Jan Bilski  

800 + Teresa i Henryk 

Rutkowscy 

1630 + Alfreda Gębarska 

w 30 dniu po śm. 

1800 zbiorowa: + Tade-

usz w 1 r.śm. i Maria 

Olszewscy;  

6 grudnia, sobota,  

Św. Mikołaja, bpa, 

wspomnienie 

630 – wynagradzająca 

800 + Kajetan Domański 

1800 – dz.-bł. w 89 uro-

dziny Zofii Olszewskiej 

z prośbą o zdrowie i 

Boże bł. dla cr. 

1800 + Joanna i Gertruda 

Sokulskie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  1 Niedzielę Adwentu,  

30.11.2014 r. 

 

  Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się w Kościele Ad-

went. Msza św. roratnia ku czci NMP będzie odpra-

wiana codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. Zapra-

szamy szczególnie dzieci z lampionami. Tegoroczne 

rekolekcje adwentowe rozpoczną się w III niedzielę 

Adwentu - 14.12. 

  W dzisiejszą niedzielę - 30.11 - o godz. 17.00, w salce 

parafialnej spotkanie grupy chłopców przygotowują-

cych się w naszej parafii do sakramentu Bierzmowa-

nia. Wejście od strony kancelarii parafialnej.  

  Jak co miesiąc zapraszamy do wspólnej modlitwy i 

Mszy św. w intencji Ojczyzny (z asystą Rajdu Katyń-

skiego), w przyszłą niedzielę 07.12.2014, o godz. 13-

.00. 

  Wykład prof. Andrzeja Andrzejuka pt. Modlitewnik 

Gertrudy Mieszkówny, przeniesie nas w czasy począt-

ków chrześcijaństwa na naszych ziemiach, ukazując 

poziom wykształcenia filozoficznego, teologicznego i 

artystycznego nie tylko Gertrudy Mieszkówny. Nie-

dziela; 07.12.2014 godz. 19.00, sala katechetyczna przy 

kancelarii parafialnej.  

Serdecznie wszystkich zapraszamy! 

  Decyzją Wydziału Budownictwa Kurii Warszawsko-

Praskiej nasza parafia została wyznaczona do pomocy 

w budowie parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w 

Miedzeszynie. Ofiarami na tacę w przyszłą niedzielę - 

07.12.2014 będziemy wspierać tamtejszą wspólnotę 

parafialną. Słowo Boże głosić będzie proboszcz - Ks. 

Witold Gajda. 

  Opłatki na stół wigilijny można nabywać u siostry 

Elżbiety w zakrystii. Można też wtedy zaopatrzyć się w 

Kalendarz Kresowy na rok 2015 wydany przez Sio-

stry od Aniołów z Wilna. W ten sposób można też 

pomóc Siostrom w pracy apostolskiej. 

  Dziękujemy i jednocześnie zachęcamy do wspierania 

parafialnego dzieła budowy organów piszczałko-

wych. Numer konta znajduje się na ostatniej stronie 

biuletynu parafialnego i naszej stronie internetowej. 

Miesięczna zbiórka na organy odbędzie się w niedzielę 

14 grudnia.  

  2 grudnia (wtorek) po Mszy św. o godz. 8.00 rozpocz-

nie się w naszej parafii - w kaplicy dolnej jednodobowa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

Iz63,16b-

17.19b;64,3-7 

Odnów nas, Boże, i 

daj nam zbawienie 

1 Kor 1,3-9 

Mk 13,33-37 

 Jezus powie-

dział do swoich 

uczniów: Uważaj-

cie, czuwajcie, bo 

nie wiecie, kiedy 

czas ten nadejdzie. 

Bo rzecz ma się 

podobnie jak z 

człowiekiem, który 

udał się w podróż. 

Zostawił swój dom, 

powierzył swoim 

sługom staranie o 

wszystko, każdemu 

wyznaczył zajęcie, 

a odźwiernemu 

przykazał, żeby 

czuwał. Czuwajcie 

więc, bo nie wie-

cie, kiedy pan do-

mu przyjdzie: z 

wieczora czy o pół-

nocy, czy o pianiu 

kogutów, czy ran-

kiem. By niespo-

dzianie przyszedł-

szy, nie zastał was 

śpiących. Lecz co 

wam mówię, mó-

wię wszystkim: 

Czuwajcie! 

„Obrona życia dzieci poczętych a zagrożonych 

aborcją, obrona naturalnej rodziny złożonej z ko-

biety i mężczyzny oraz dziękczynienie za dar życia 

matkom pragnącym potomstwa”. Nasza parafia jako 

trzecia z dziewięciu pragnie włączyć się w ten wielki 

nurt modlitewny. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota 

m-ca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia Bożego i 

adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15.00, a spo-

wiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po południu o godz. 

16.00. O godz. 16.30 Msza św. pierwszo-piątkowa dla 

dzieci. Tego dnia kancelaria parafialna będzie nieczyn-

na. Do chorych w piątek udamy się od godz. 9.00, a po 

Mszy św. o godz. 18.00 adoracja do godz. 19.30 pro-

wadzona przez Odnowę z Duchu św.  W sobotę róża-

niec wynagradzający po Roratach.  

  Kina Praha zapraszamy do na specjalny pokaz filmu 

„Matteo”, który odbędzie się 6 grudnia o godz.17.00. 

W ramach spotkania zostanie poruszona tematyka 

wartości chrześcijańskich, a w szczególności szacunku 

do życia. Obecnie często dyskutuje się nad zasadami 

moralnymi. Jakie to są zasady? Jak je rozumieć i real-

izować w życiu codziennym? Na te oraz inne pytania 

odpowie prof. Bogdan Chazan, prof. Maria Ryś oraz 

gość specjalny - reżyser filmu „Matteo” Michał 

Kondrat.  
Więcej szczegółów na tablicy ogłoszeń. 

  Zachęcamy do lektury listopadowego numeru Salve 

Regina, w którym m.in. rozmowa z ks. Proboszczem o 

misjach, artykuł o nowym obrazie św. Judy Tadeusza 

znajdującym się po prawej stronie od ołtarza w naszym 

kościele, a także fragmenty kazania ks. prof. Kazimie-

rza Szymonika o pięknie w  liturgii. Polecamy!  

  Drodzy Rodzice małych dzieci, przekazujemy infor-

mację o akcji zbierania podpisów pod ustawą ,,Rodzice 

chcą mieć wybór''. Projekt zakłada przede wszystkim: 

1) kontrolę rodziców nad treściami nauczania w szkole 

2) zachowanie prawa rodziców do wysłania dziecka do 

szkoły w wieku 7 lat. Więcej informacji o akcji na 

stronie  www.rzecznikrodzicow.pl. Będziemy bardzo 

wdzięczni za pomoc w tej sprawie. Z poważaniem 

Tomasz i Karolina Elbanowscy, Małgorzata Lusar 

Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. 

  Można rezerwować intencje mszalne na przyszły 

rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej.  

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

I Niedziela Adwentu – 30.11 

Czas działania 

 

 Życie ludzkie jest ciągłym 

oczekiwaniem z nadzieją na 

nowy i lepszy świat. Adwent 

oznacza przyszłość. Coś nowe-

go nas oczekuje. Chrystus w 

swoich naukach nie daje pod-

staw, byśmy snuli nierealne 

marzenia i uciekali od tego 

świata. Przeciwnie. Musimy 

czuwać i pracować nad odno-

wą tej ziemi. W ten sposób 

powinniśmy przygotowywać 

się na Dzień Przyjścia Chrystu-

sa. Rozpoczynający się dzisiaj 

nowy rok liturgiczny staje się 

okazją do szczególnej refleksji 

na ten temat. Każdy z nas ma 

bowiem swój czas adwentu i 

potrzebuje odnowy swojego 

„oblicza” uczestnicząc w 

adwentowych misjach i reko-

lekcjach. To zaś wymaga pracy 

i czuwania, „abyśmy byli bez 

zarzutu w dzień Pana naszego 

Jezusa Chrystusa” mówi nam 

dzisiaj św. Paweł Apostoł. Kto 

jest świadomy swojej odpo-

wiedzialności za powierzone 

mu zadania, ten czuwa i ze 

drżeniem je realizuje. Każdy 

czas jest ważny i wymaga 

czuwania, abyśmy go w spo-

sób odpowiedzialny przeżyli i 

wykorzystali. Nasz Ojciec 

Święty powiedział w 1983 r. 

podczas Apelu Jasnogórskiego: 

„Czuwam, to znaczy, że staram 

się być człowiekiem sumienia. 

Że tego sumienia nie zagłu-

szam i nie zniekształcam. 

Nazywam po imieniu dobro i 

zło, a nie zamazuję. Wypraco-

wuję w sobie dobro, że zło 

staram się naprawiać i prze-

zwyciężać je w sobie”. Każda 

godzina naszego życia, każda 

sytuacja, przed którą stoimy 

dana nam jest po to, abyśmy ją 

w sposób odpowiedzialny 

przeżywali i wykorzystali 

uważając i czuwając. I to jest 

nasz szczególny adwent. 

Teraźniejszość jest trudna – a 

przyszłość owiana tajemnicą. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
http://m.in/
http://www.rzecznikrodzicow.pl/

