
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. 

Daniluk w 12 r.śm. i cr. 

Daniluk  

28 grudnia, NIEDZIELA 

ŚW. RODZINY JEZU-

SA, MARYI I JÓZEA, 

święto 

700 wolna  

830 – dz. SS. Św. Rodziny 

z Bordeaux 

1000 – KR 

1130 + Halina Malon w 2 

r.śm. 

1300 – dz. z okazji 18-tych 

urodzin Magdaleny z 

prośbą o bł., zdrowie i 

mądrość w podejmowaniu 

decyzji 

1800 + Zbigniew Nowak w 

18 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  

27 grudnia, sobota, ŚW. 

JANA, APOSTOŁA I 

EWANGELISTY, święto 

700 – dz. w int. SS ze 

Zgromadzenia Sióstr Ro-

dziny Maryi w r. powsta-

nia z prośbą o Boże bł. i 

opiekę MB 

800 + Witold i Wanda 

Szarszewscy, powstańcy 

wielkopolscy i ofiary 

Zbrodni Wawerskiej 

1030 – w int. ofiar Zbrod-

ni Wawerskiej z racji 75. 

rocznicy 

1800 – dz.-bł. o Boże bł., 

zdrowie i potrzebne łaski 

dla Andrzeja i Marii z 

okazji 52 r. ślubu 

1800 + Bronisława(k) 

Maria i Władysław Flo-

riańczyk, Jan, Aleksandra

(k) i Urszula Broniszew-

scy 

23 grudnia, wtorek 

630 + Stanisław, Zofia, 

marian i Albina Wielgo, 

Władysława(k), Włady-

sław i Leokadia Wojtyń-

scy 

800 zajęta 

1800 + Kazimierz Do-

brzyński i zm. z 

rodz .Dobrzyńskich 

1800 + Helena i Andrzej 

Pełkowie, Henryk Flejszer 

24 grudnia, środa 

630 – w int. ks. Adama z 

okazji imienin i jego ro-

dziny 

630 – w int. Karola i cr. o 

potrzebne łaski i Boże bł. 

800 + Ewy z okazji imienin 

800  wolna 

25 GRUDNIA, CZWAR-

TEK, NARODZENIE 

PAŃSKIE, uroczystość 

0000 PASTERKA – w int. 

Parafian 

830 + Krystyna Mojecka w 

9 r.śm. 

1000 + Leokadia, Wacław, 

Edward i Stefan Pisarczyk 

1130 – dz.-bł. w urodziny 

Bogdana 

1300 + Sławomir Łęczycki 

w 5 r.śm.  

1800 + Tomasz Czekaliń-

ski w 1 r.śm., Helena, 
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700 – w int. Parafian 

830 + Władysław, Zofia, 

Stefan, Stanisława(k), 

Marian, Zofia, Jan i Danu-

ta Lewińscy, Beata i Ja-

nusz Lechniak, Władysła-

wa(k) i Antoni Prokoccy 

1000 + Dariusz Borowski z 

okazji imienin 

1130 + Kazimiera(k), An-

toni, Roman, Władysław i 

Tadeusz Ryciuk 

1300 zbiorowa: chrzest:  
Karolina Górecka, Helena 

Aleksandra Rostkowska; - 

prośba o łaskę uzdrowie-

nia wewnętrznego i zerwa-

nia grzechów międzypo-

koleniowych; + Bogumił 

Doręgowski w 2 r.śm.; + 

Aleksander Zaboklicki w 

30 dniu po śm.; + Ryszard 

Paszkiewicz, zm. z cr.: 

Buksowiczów, Henneber-

gów, Jarosławskich, Pasz-

kiewiczów i Tarnowskich;  

1800 + Helena, Zbigniew i 

Kazimierz Gajewscy 

22 grudnia, poniedziałek 

630 + Janina Gałecka w 30 

dniu po śm. 

800 – o łaskę zdrowia i 

Boże bł. dla Wandy  

1800 + Janusz Siarkiewicz 

w 15 r.śm. 

1800 + Wojciech w 29 

r.śm. i Grzegorz – syn, 

Stanisław, Jan i Józef Bąk  

26 grudnia, piątek, ŚW. 

SZCZEPANA, PIERW-

SZEGO MĘCZENNI-

KA, święto  

830 + ks. Marceli Godlew-

ski 

1000 – dz.-bł. w int. Stani-

sławy i Mariana Ćwikliń-

skich w 60 r. ślubu, Rober-

ta i Małgorzaty Ćwikliń-

skich w 22 r. ślubu Ćwi-

klińskich oraz za + Henry-

kę Skadorwa 

1000 – dz.-bł. o Boże bł. i 

zdrowie dla Janiny i Euge-

niusza Oklińskich w 55 r. 

ślubu oraz ich dzieci 

1130 – dz.-bł. w 50. r. ślu-

bu Zbigniewa i Marii 

Nowakowskich oraz w 1 r. 

ślubu Pawła i Izabeli Jasz-

czurów 

1300 + Mirosława(k) Maj-

czyk w 5 r.śm. 

1300 + Jan w 26 r.śm. i 

Jadwiga w 12 r.śm. Kwiat-

kowscy 

1800 + Stanisława(k) i 

Eugeniusz Jacak, Lidia 

Adler, Stefania i Antoni 

Rusinowscy, Jerzy Zalew-

ski 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  4 Niedzielę Adwentu 

21.12.2014 r. 

 

   W dzisiejszą niedzielę (14.12) Parafialna Caritas 

rozprowadza ozdobne świece na stół wigilijny. Zachęca-

my do nabywania! W tym roku przyświeca nam ha-

sło ,,Dziecko sercem rodziny''. Niewypalonych świec nie 

chowajmy w szafkach, tylko zanieśmy je na cmentarz 

aby w ten sposób okazać łączność z naszymi bliskimi 

zmarłymi. 

Jest też zbierana żywność i dary pieniężne na paczki 

świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej Parafii. 

Kosze wystawione są przy wejściu do kościoła. 

 W dniu dzisiejszym odbywa się trzecia miesięczna kwe-

sta na budowę organów w naszym kościele. Rozprowa-

dzamy również stroiki świąteczne, które przygotowała z 

myślą o wsparciu dzieła budowy "Chata z pomysłami". 

Serdecznie dziękujemy za tę inicjatywę. Oczywiście 

dochód z tych stroików całkowicie przeznaczymy na 

finansowanie budowy organów. Poszukujemy rożnych 

form wspierania tego parafialnego dzieła budowy, bo 

choć zbiórka przebiega sprawnie i co tydzień odnotowu-

jemy wpłaty na konto, to realizacja celu jest dość odle-

gła.  Przypominamy, że organy, które chcielibyśmy, aby 

zostały zbudowane do naszego kościoła nie będą duże, 

ale cena brutto takiego instrumentu na dzień dzisiejszy to 

około 1 mln 150 tys. Będą składały się z XXV głosów, 

czyli z 1650 piszczałek. W tej chwili uzbieraliśmy na 110 

piszczałek. Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim 

Ofiarodawcom i nieustannie zachęcamy do dalszego 

wspierania dzieła budowy. 

  W dzisiejszą niedzielę - 21.12 - o godz. 17.00 w salce 

parafialnej spotkanie wszystkich kandydatów do 

Bierzmowania.  

  Wyjazd do Seminarium Duchownego na sztukę pt. 

„Miecz obosieczny” dziś o godz. 18.15 sprzed kościoła.  

  Ostatnie Msze św. Roratnie ku czci NMP będą odpra-

wione w tym tygodniu o godz. 6.30. Zapraszamy szcze-

gólnie dzieci z lampionami.  W środę po Mszy św. o 

godz. 6.30 i 8.00 przekażemy naszym wiernym Betle-

jemskie Światło Pokoju. 

  W Wigilię Bożego Narodzenia, w środę Mszy św. o 

godz. 18.00 nie będzie, jak również nie będzie tego dnia 

czynna kancelaria parafialna. Informujemy, że w środę 

spowiadamy tylko na mszach św. porannych. 

  Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy ze środy na 

czwartek. Pół godziny wcześniej (godz. 23.30) młodzież 

rozpocznie czuwanie. Zapraszamy wszystkich serdecz-

2 Sm 7,1-5.8b-

12.14a.16  

Na wieki będę 

sławił łaski Pana 

Rz 16,25-27  

Łk 1,26-38 

 W szóstym miesiącu 

posłał Bóg anioła Gabriela 

do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do Dziewicy poślu-

bionej mężowi, imieniem 

Józef, z rodu Dawida; a 

Dziewicy było na imię Mary-

ja. Anioł wszedł do Niej i 

rzekł: Bądź pozdrowiona, 

pełna łaski, Pan z Tobą, 

<błogosławiona jesteś mię-

dzy niewiastami>. Ona 

zmieszała się na te słowa i 

rozważała, co miałoby zna-

czyć to pozdrowienie. Lecz 

anioł rzekł do Niej: Nie bój 

się, Maryjo, znalazłaś bo-

wiem łaskę u Boga. Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. 

Będzie On wielki i będzie 

nazwany Synem Najwyższe-

go, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Bę-

dzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca. 

Na to Maryja rzekła do 

anioła: Jakże się to stanie, 

skoro nie znam męża? Anioł 

Jej odpowiedział: Duch 

Święty zstąpi na Ciebie i 

moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, 

które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. A 

oto również krewna Twoja, 

Elżbieta, poczęła w swej 

starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, która 

uchodzi za niepłodną. Dla 

Boga bowiem nie ma nic 

niemożliwego. Na to rzekła 

Maryja: Oto Ja służebnica 

Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa! Wtedy 

odszedł od Niej anioł. 

nie. Gorąco również prosimy Panów z Kościelnej Służby 

Porządkowej, aby jak zwykle, pomogli nam utrzymać 

porządek w czasie Pasterki. 

  W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) Mszy 

św. o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne msze św. odpra-

wimy według porządku niedzielnego. Taca zbierana 

drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na budowę 

nowych świątyń w naszej diecezji. W drugi dzień świąt 

Ks. Abp Henryk Hozer SAC udzielił na terenie naszej 

diecezji dyspensy od piątkowego postu. 

  Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 

Katyński zaprasza wszystkich chętnych na marsz z 

pochodniami celem uczczenia Ofiar Zbrodni Wawer-

skiej. Zbieramy się 26.12 /piątek/ o godz. 23.00 w tunelu 

stacji kolejowej Warszawa Wawer. 

  W sobotę – 27 grudnia – przypada 75. rocznica Zbrod-

ni Wawerskiej. O godz. 10.30 – w naszym kościele 

będzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji ofiar 

Wawra. O godz. 12.00 ciąg dalszy uroczystości przenie-

sie się na miejsce straceń przy ul. 27 Grudnia, które 

znajduje się na terenie parafii św. Benedykta.  

  Święto Świętej Rodziny obchodzić będziemy  w nie-

dzielę 28.12. Po każdej mszy św. będziemy udzielali 

specjalnego błogosławieństwa rodzinom. Ta niedziela 

jest Świętem Patronalnym Sióstr Św. Rodziny z Borde-

aux, które mieszkają w naszej parafii.  

Tego też dnia gościć będziemy znanego już nam ks. 

Zbigniewa Bigdę - kapłana naszej diecezji, misjonarza 

w Kazachstanie. Będzie głosił nam Słowo Boże, a my 

będziemy mogli wesprzeć go ofiarą przy wyjściu z ko-

ścioła. 

  Także w najbliższą niedzielę - 28.12 - po Mszy św. o 

godz. 10.00 spotkanie opłatkowe wszystkich kół Ży-

wego Różańca. Zapraszamy! 

  Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej do wyko-

rzystania w naszych rodzinach znajduje się na stoliku 

przy wyjściu z kościoła.  

  Opłatki na stół wigilijny można nabywać u S. Elżbiety 

w zakrystii. Można też zaopatrzyć się w Kalendarz 

Kresowy na rok 2015 wydany przez Siostry od Aniołów 

z Wilna. W ten sposób pomagamy Siostrom w ich pracy 

apostolskiej. Także u S. Elżbiety lub u ministrantów 

możemy zaopatrzenia się w sianko na nasze stoły wigi-

lijne. 

  Na placu przy naszym kinie Wrzos można nabywać 

choinki na tegoroczne święta. 

  W parafialnym Kiosku okazja do nabycia wartościo-

wych prezentów pod choinkę. Serdecznie zapraszamy! 

IV Niedziela Adwentu – 21.12 

 

 Wiara Maryi 
 

  Wiara Maryi umożli-

wiła, że odwieczne słowo Boże 

ciałem się stało i zamieszkało 

pośród nas. Oczywiście tym 

samym Bóg nie usunął ze świata 

problemów, które nękają ludz-

kość. Nie użył żadnej zewnętrz-

nej siły, która by zmieniła świat. 

Pozostawił ludziom wolność 

decyzji o swoim i świata losie. 

Jednak przez Krzyż swój uczynił 

nas zdolnymi do zrozumienia 

naszego ludzkiego powołania i 

losu, będąc z nami wszędzie i dla 

wszystkich. Bóg objawił swą 

moc i wielkość w kruchości i 

słabości Dziecięcia, w Jego życiu 

i śmierci krzyżowej. Jeżeli 

chcemy pojąć tajemnicę Boga, 

musimy gruntownie zmienić 

nasze wyobrażenie o potędze i 

wielkości, musimy zmienić nasz 

sposób myślenia, aby w bezsilno-

ści odkryć moc i potęgę Boga, 

zobaczyć ją  „w małych czynach” 

miłości, jakich dokonywał i 

dokonuje przez Jezusa, Syna 

Swego. Zbawiciela oczekiwano. 

Mówi nam o tym dzisiejsza 

liturgia. „Było zaś wolą Ojca 

miłosierdzia, aby Wcielenie 

poprzedziła zgoda Tej, która 

przeznaczona została na Matkę 

(…). Maryja, córka Adama, 

zgadzając się na słowo Boże, 

stała się Matką Jezusa, a przyj-

mując zbawczą wolę Bożą całym 

sercem, nie powstrzymana 

żadnym grzechem, całkowicie 

poświęciła samą siebie, jako 

służebnicę Pańską, osobie i 

dziełu Syna swego (…) z łaski 

Boga wszechmogącego, służąc 

tajemnicy odkupienia” (Sobór 

Wat. II. Lumen gentium 56). 

Osoba Najświętszej Maryi Panny 

stanowi dla chrześcijan wzór 

wiary. Wydaje się, że szczególnie 

czasy nam współczesne i aktual-

na sytuacja światowa, potrzebują 

tego Wzoru wiary. Spełniły się 

zapowiedzi proroków, gdy 

Służebnica Pańska przyjęła 

S ł o w o  P r z e d w i e c z n e . 

„Przychodzi do swoich. Spomię-

dzy nas pochodzi. Bóg, który 

poprzez akt narodzenia stał się 

jednym z nas i dla naszego 

zbawienia”, mówi nasz Papież 

św. Jan Paweł II. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

