
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. 

cr. 
1800 zajęta  

14 grudnia,  

3 NIEDZIELA ADWEN-

TU, /REKOLEKCJE/ 

700 zajęta  

830 wolna 
1000 + Antoni Okniński w 

14 r.śm., Leokadia i Le-

opold Żurawscy 

1130 + Stefania i Franciszek 

Chmiel 

1300 + Robert Kędzierski w 
3 r.śm. 

1300 – o bł. Boże dla Teresy 

Anny w dniu Chrztu, Marty 
z okazji urodzin, Pawła, 

Urszuli i cr. 

1630 + Marianna, Henryk, 
Marian i Wera Zarzyccy  

1800 + Zdzisław Rokicki w 

12 r.śm. 

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  

Stanisława(k) Grajda, Jerzy 
Markuszewski i zm. z cr.  

630 + Wiktor i Franciszka(k) 

Jurczak  
800 + Aleksandra(k), Jadwi-

ga, Piotr, Jan, Feliks i Fran-

ciszek Boguszowie 
1800 zbiorowa: + Bartosz; + 

Janina i Michał Misztal, 

Stefania, Jan i Zdzisław 

Karcz; + Maria Helena 

Wasiak w 30 dniu po śm.;  

13 grudnia, sobota,  
Św. Łucji, dziewicy 

i męczennicy, wspomnienie 

630 – o zdrowie i opiekę MB 
dla Reginy  

800 + Józefa(k) Matecka w 

17 r.śm. 
1800 – o zdrowie dla Ma-

rianny i Mieczysława oraz 

Cichowiczów i Pławskich; 
+ Bolesław Jóźwik i jego 

rodzice 

1800 + Ryszard Żebrowski 
w 2 r.śm., Wanda i Aleksan-

der Siwińscy 

8 grudnia,  

PONIEDZIAŁEK, NIE-

POKALANEGO POCZĘ-

CIA NMP, uroczystość 

630 – o bł. Boże i wzrost 

duchowy dla SS. Rodziny 

Maryi 
800 + Jacek i Waldemar 

Kruszewscy, Piotr Zieliński  

800 + Szymon Żakiewicz w 
30 dni po śm. 

1800 + Maria Sokolnicka-

Rawska z okazji imienin 
1800 zajęta 

9 grudnia, wtorek,  Św. 

Jana Diego, wspomnienie 

630 + Leokadia  

800 + Marianna Kowalska z 

okazji imienin 
1800 + Stefan Franczak w 5 

r.śm. 
1800 + Leokadia, Feliks i 

Andrzej Kamińscy 

10 grudnia, środa, NMP 

Loretańskiej, wspomnienie 

630 – dz. za 2 lata Oli z 

prośbą o bł. Boże i zdrowie  
630 – dz. za dar powołania 

zakonnego dla SS. Św. 

Rodziny przez wstawiennic-
two MB Loretańskiej z 

prośbą o dobre przeżycie 

Roku Życia Konsekrowane-
go  

800 – dz.-bł. o bł. Boże i 

zdrowie dla Oli z okazji 2 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

Adwentu 

07.12.2014 

7 grudnia, 2 NIEDZIELA 

ADWENTU 

700 – o łaskę zdrowia dla 

Marii 
830 + Leokadia, Stanisław, 

Franciszek, Maria, Adam, 

Anna i Marcin, cr.: Wró-
blów, Wiewiórków i Radzi-

kowskich  

1000 – w intencji dz. za 23 
lata działalności Radia 

Maryja oraz dar życia 

wiecznego dla ofiar kata-
strofy smoleńskiej 

1130 + Marianna i Józef 

Mosiejczuk 

1300 zbiorowa: - za Ojczy-

znę; - za wstawiennictwem 

Św. Judy Tadeusza z prośbą 
o łaskę zdrowia dla Ani 

Pyrzanowskiej; + Marcjan-

na w 20 r.śm. i Bronisław 
Świętochowscy, Sylwester 

Paszkowski i zm. z ich 

rodzin; + Marian Marchel w 
6 r.śm.; + Stanisław Frąc-

kiewicz w 33 r.śm., Antoni, 
Zofia, Jan, Helena i cr. 

Frąckiewiczów i Szczę-

snych, Józefa(k), Włady-

sław, Franciszek i Helena 

oraz dziadkowie; + Bożenna 

Maria Kondratowicz w 30 
dniu po śm.; + Jan Bilski w 

30 dniu po śm.; + Anna, 

Janusz, Andrzej i zm. z 
rodz. Bułchaków, Stanisła-

wa(k) i Antoni Walczak, 

zm. z rodz.: Walczaków i 
Słomskich, Danuta i Bog-

dan Pławscy, Krystyna 

Gregorowicz, zm. z rodz.: 

urodzin 

1800  zbiorowa za zmar-

łych: - w intencji wynagra-

dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za grze-

chy całego świata i prośbą o 

jego intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 

ojczyźnie  i całym świecie; - 

za Krucjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii wy-

pełniając swoje Śluby Ja-

snogórskie; - o zdrowie i bł. 

Boże dla Elżbiety i Jadwigi i 

cr.; + Natalia, Walenty, 
Helena, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i Ry-

szard; + Zygmunt Mariański 
w 11 r.śm.;  

11 grudnia, czwartek 

630 wolna  
800 – z prośbą o łaskę zdro-

wia dla Marii i Antoniego 

Kowalskich oraz + Jadwiga, 
Elżbieta, Władysław, Alek-

sandra(k), Paweł Kowalscy,  
1800 + Wiesława Blicharska 

w 15 r.śm.  

1800 + Leokadia Bereda, 
Wiktoria, Wiesława(k) i cr.: 

Kamińskich i Beredów 

12 grudnia, piątek, NMP z 

Guadalupe, wspomnienie 

630 + Aleksander Woźnica, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  2 Niedzielę Adwentu,  

07.12.2014 r. 

 

  Decyzją Wydziału Budownictwa Kurii Warszawsko-

Praskiej nasza parafia została wyznaczona do pomocy w 

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

szynie. Ofiarami na tacę w dzisiejszą niedzielę - 07.12 - 

będziemy wspierać tamtejszą wspólnotę parafialną. Słowo 

Boże głosić będzie wikariusz - Ks. Arkadiusz Lao. 

  Jak co miesiąc zapraszamy do wspólnej modlitwy i Mszy 

św. w intencji Ojczyzny (z asystą Rajdu Katyńskiego) w 

dzisiejszą niedzielę - 07.12, godz.13.00.  

  Wykład prof. Artura Andrzejuka pt. Modlitewnik Gertrudy 

Mieszkówny, przeniesie nas w czasy początków chrześcijań-

stwa na naszych ziemiach, ukazując poziom wykształcenia 
filozoficznego, teologicznego i artystycznego nie tylko Ger-

trudy Mieszkówny. Dzisiejsza niedziela - 07.12 - godz. 

19.00, sala katechetyczna przy kancelarii parafialnej.  

  Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie się w na-

szej parafii jutro - 8 XII - na wieczornej Mszy św. Tego dnia 

msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 8.00 i 18.00. For-
mularze Duchowej Adopcji są wyłożone na stoliku przy 

wyjściach z kościoła. 

Serdecznie wszystkich zachęcamy! 

  Także w jutrzejszy poniedziałek o godz. 19.30 - po adoracji 

- kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele. Za-

praszamy! 

  Za tydzień - 14.12 - o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci przy-

gotowujących się do I Komunii św. oraz ich rodziców.  

  W najbliższą niedzielę (14.12) Parafialna Caritas rozpro-

wadzać będzie ozdobne świece na stół wigilijny. Zachęcamy 

do nabywania, w tym roku przyświeca nam hasło ,,Dziecko 

sercem rodziny''. 
Dla niepracującej kobiety potrzebna jest wersalka lub mate-

rac jednoosobowy. 

  Stowarzyszenie Chata z Pomysłami, którego siedziba znaj-
duje się na terenie naszej parafii serdecznie zaprasza na 

kiermasz świątecznego rękodzieła osób z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w najbliższą niedzielę /14.12/ przed ko-
ściołem. Będzie to okazja do nabycia wyjątkowych prezen-

tów Bożonarodzeniowych.  

 13 grudnia (sobota) o godz. 17.15 Różaniec Fatimski 

 Za tydzień, w przyszłą niedzielę - 14.12 - zapraszamy o 

godz. 19.00 na kolejny wykład Kursu Biblijnego. Tematem 
wykładu będą podróże św. Pawła Apostoła. Prosimy przy-

nieść ze sobą Pismo Św. 

  W następną niedzielę - 21.12 - o godz. 17.00 w salce para-
fialnej spotkanie wszystkich kandydatów do Bierzmowa-

nia. 

  Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofiary - na koncie orga-

nowym mamy już 69 tys. zł. Przypominamy o możliwości 

Iz 40,1-5.9-11 

Okaż swą łaskę i 

daj nam zbawie-

nie 

2 P 3,8-14 

Mk 1,1-8 

 Początek Ewan-

gelii o Jezusie Chrystu-

sie, Synu Bożym. Jak 

jest napisane u proroka 

Izajasza: Oto Ja posy-

łam wysłańca mego 

przed Tobą; on przygo-

tuje drogę Twoją. Głos 

wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę 

Panu, Jemu prostujcie 

ścieżki. Wystąpił Jan 

Chrzciciel na pustyni i 

głosił chrzest nawróce-

nia na odpuszczenie 

grzechów. Ciągnęła do 

niego cała judzka kra-

ina oraz wszyscy 

mieszkańcy Jerozolimy 

i przyjmowali od niego 

chrzest w rzece Jordan, 

wyznając /przy tym/ 

swe grzechy. Jan nosił 

odzienie z sierści wiel-

błądziej i pas skórzany 

około bioder, a żywił 

się szarańczą i miodem 

leśnym. I tak głosił: 

Idzie za mną mocniej-

szy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby się 

schylić i rozwiązać 

rzemyk u Jego sanda-

łów. Ja chrzciłem was 

wodą, On zaś chrzcić 

was będzie Duchem 

Świętym. 

zakupu cegiełek w kancelarii i zakrystii, o możliwości wpła-
ty darowizny na konto jak i złożenia ofiary do skarbonki pod 

chórem. Trzecia kwesta na organy odbędzie się w niedzielę 

21 grudnia. 

  Trwa Adwent. Msze św. roratnie ku czci NMP są odpra-

wiane codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. Zaprasza-

my szczególnie dzieci z lampionami. Tegoroczne rekolek-

cje adwentowe rozpoczną się za tydzień - w III niedzielę 

Adwentu - 14.12. 

  Opłatki na stół wigilijny można nabywać u siostry Elżbiety 

w zakrystii. Można też wtedy zaopatrzyć się w Kalendarz 

Kresowy na rok 2015 wydany przez Siostry od Aniołów z 

Wilna. W ten sposób można też pomóc Siostrom w pracy 
apostolskiej. 

  W zakrystii lub u ministrantów jest też możliwość zaopa-

trzenia się w sianko na nasze stoły wigilijne. 

  Zachęcamy nadal do lektury listopadowego numeru Salve 

Regina,  poświęconemu m. in. życiu konsekrowanemu, 

którego Rok ogłosił Ojciec św. Franciszek. 

  Drodzy Rodzice małych dzieci, przekazujemy informację 

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 stro-
nie  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. 

 Zespół Szkół Nr 114, ul. Alpejska 16 w ramach programu 

'Zbudź sąsiada z zimowego snu' organizuje 13 grudnia o 
godz. 16 Podwórkowa Gwiazdkę. W programie spotkania 

jest wspólne kolędowanie, tworzenie ozdób choinkowych i 

dekoracja pierników. Czas spotkania to ok. 2 godz. Nasi 
uczniowie, którzy są organizatorami całej akcji zapraszają 

zarówno dorosłych jak i dzieci, atrakcje są dla wszystkich. 

Aleksandra Ścisław - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 114 

 Bractwo Słowa Bożego zaprasza na lekcje i nabożeństwa 

biblijne. "Bóg mówi do człowieka. Rozpoznaj jego głos. 

Pójdź za Nim". Cykl spotkań rozpoczyna się w czwartek 11 
grudnia o godz. 19,00 w Sali Kurialnej przy ul. Floriańskiej 

3. 

 Parafia Wniebowzięcia NMP w Warszawie - Zerzniu zapra-

sza na Organizowany w sobotę 13 grudnia 2014r. Zerzeński 

Jarmark Świąteczny. W godz. 9.00-17.00 na parkingu przy 
kościele (ul. Trakt Lubelski 157) będzie można nabyć wiele 

produktów i artykułów spożywczych do przygotowania 

wspaniałych świąt. Więcej informacji na stronie 
www.parafiazerzen.waw.pl 

II Niedziela Adwentu – 7.12 

 

 Drogi naszego życia 
 

 Wczoraj, dziś i 
zawsze jednakowo brzmią 

słowa proroka Izajasza i Jana 

Chrzciciela: „Prostujcie drogę 

Panu”. Każdy człowiek pro-

stuje lub wykrzywia drogi 

Boże przez myśli, słowa i 

czyny. Trzeba wyprostować 

to wszystko prawdą i szczero-

ścią. Wtedy „spotkają się ze 

sobą łaska i wierność, ucałują 

się sprawiedliwość i pokój”. 
Nie wystarcza być tylko 

zarejestrowanym chrześcijani-

nem po ceremonii chrztu św. 

Liczy się chrześcijański styl 

życia, myślenia i działania. 

Chodzi o wejście Chrystusa w 

nasze życie. A to zmienia 

wszystko. Wtedy nasze troski 

doczesne nie przeszkodzą 

nam w dążeniu na spotkanie z 

Chrystusem. To wszystko 
wypełniło się w Najświętszej 

Maryi Pannie. Chrystus ocze-

kuje tego od nas w naszym 

osobistym adwencie, abyśmy 

nasze drogi do Boga prosto-

wali i szukali ścieżek pojed-

nania z bliźnimi, aby każdy 

człowiek mógł ujrzeć swoje 

możliwości dojścia do Ojca i  

bliźniego. Wtedy adwent 

człowieka będzie mądrym i 

aktywnym oczekiwaniem na 
przyjście Pana. On jest zaw-

sze blisko tych, którzy Go 

szukają szczerym sercem. 

Przypomnijmy sobie Euchary-

stię. Chrystus wykorzystał 

niesłychanie prosty środek, 

aby mógł się nam udzielać, 

aby mógł wejść w nasze 

życie. Kiedy zaś człowiek 

Bogu oddaje swoją wolność, 

wtedy naprawdę staje się 
wolny. Kiedy serce swoje 

Bogu powierza, wtedy 

wszystko potrafi uczynić, aby 

miłością ogarnąć świat dla 

większej chwały Bożej i dla 

zbawienia człowieka. 

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

