
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. 

1000 zajęta 

1130 + Walenty i zm. z 

cr.  

1300 + Aleksandra i Pa-

weł Kępka w 40 r.śm., 

Szymon Makulec w 36 

r.śm. 

1630 + Marianna, Józef i 

Jerzy Pośnik, rodz.: Po-

śników i Matyjów, Han-

na Leszczyńska, Teodo-

zja Denisiuk, Leokadia, 

Wiktor, Zofia i Seweryn 

Woźniak, rodz.: Woźnia-

ków, Mioduchowskich i 

Alberskich  

1800 – dz.-bł. w 42 uro-

dziny Dominika 

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  

kich 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.9/ 

1800 zbiorowa za zm.:  

10 stycznia, sobota 
700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.10/ 

1800 + Alina i Szczepan 

oraz zm. z rodz.  

1800 + Kazimierz Długo-

kęcki w 1 r.śm. 

11 stycznia, NIEDZIE-

LA CHRZESTU PAŃ-

SKIEGO, święto 

700 + Jadwiga Pawelska 

830 + Janina Wochniak  

/greg.11/ 

szczęśliwą operację dla 

Teresy i Ani oraz z oka-

zji imienin za + Eugeniu-

sza Miłakowskiego i 

Eugeniusza Witczaka; + 

Gabriela Rzepecka w 

r.śm., cr.: Rzepeckich, 

Binków i Markowskich; 

1800 + Teresa i Henryk 

Rutkowscy 

5 stycznia, poniedziałek 
700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.5/ 

1800 + Janina Pątek w 20 

r.śm., Aleksander Juzala  

6 stycznia, WTOREK; 

OBJAWIENIE PAŃ-

SKIE, uroczystość 

700 zajęta 

830 + Janina Wochniak  

/greg.6/ 

1000 – o Boże bł. i umoc-

nienie w wierze dla Elli 

w 17 urodziny 

1130 + Henryka(k), Mie-

czysław i Eleonora  

1300 wolna 

1800 + Józef Majchrzak  

7 stycznia, środa 
700 wolna 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.7/ 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

po Narodzeniu  

Pańskim 

04.01.2015 

4 stycznia, 2 NIEDZIE-

LA PO NARODZENIU 

PAŃSKIM 

700 wolna 

830 + Janina Wochniak  

/greg.4/ 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika  

1130 – w 12 r. ślubu Mar-

leny i Ronalda Radom-

skich o wszelkie potrzeb-

ne łaski 

1300 zbiorowa: – w int. 

Ojczyzny; - dz. za rok 

2014 z prośbą o bł. Boże 

dla Aliny i Tomka; - dz. 

za poprawę zdrowia; - o 

zdrowie i szczęśliwą 

operację w urodziny 

mamy - Danuty Bachań-

skiej; - dz.-bł. w 40 r. 

ślubu Bożeny i Krzyszto-

fa z prośbą o Boże bł. i 

pomoc MB dla jubila-

tów, dzieci, ich rodzin i 

wnuków oraz + Adam w 

30 r.śm. i Anna Jastrzęb-

scy, Janina i Leonard 

Balingerowie, Hanna 

Antychowicz; - dz. za 

wszystkie otrzymane 

łaski w roku 2014 z proś-

bą o Boże bł. dla cr. w 

roku 2015, o zdrowie i 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i ca-

łym świecie; - za Krucja-

tą Różańcową, aby Pol-

ska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; - o zdrowie 

i bł. Boże dla Elżbiety i 

Jadwigi i cr.; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Regina Helena Dani-

szewska w 30 dniu po 

śm.; + Lucjan Popławski, 

jego rodzice i rodzeń-

stwo;  

8 stycznia, czwartek 
700 – o pomyślny prze-

bieg operacji dla ojca 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.8/ 

1800 + Natalia Albinger-

Brodowska w 1 r.śm.  

9 stycznia, piątek 
700 + zm. z rodz. Benic-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim 

04.01.2015 r. 

 

  W dzisiejszą niedzielę - 04.01 - o godz. 13.00 Msza 

św. w int. Ojczyzny. 

  Jutro - 05.01 - o godz. 19.30 spotkanie grupy Poroz-

mawiajmy o Kościele. Zapraszamy! 

  Pojutrze - 6 stycznia - uroczystość Objawienia Pań-

skiego połączona z obrzędem poświęcenia kredy i 

kadzidła. Msze św. w/g porządku niedzielnego. Taca 

zbierana tego dnia jest przeznaczona na misje. 

  8-go stycznia /czwartek/ o godz. 19.00 rozpoczyna 

się w naszej parafii Kurs dla narzeczonych. Wszyst-

kich przygotowujących się do zawarcia sakramentu w 

roku 2015 zapraszamy do salki katechetycznej - wej-

ście od kancelarii. 

  Bardzo dziękujemy za ofiary na rzecz budowy or-

ganów - zebraliśmy już 98 tysięcy zł. Już za tydzień, 

w niedzielę 11 stycznia odbędzie się kolejna kwesta 

na ten cel - zapraszamy wszystkich do udziału.  

Ponadto informujemy, że dzień wcześniej tj. w sobotę 

10 stycznia o godz. 19.00 w dawnym kinie Wrzos 

młodzi artyści z Legionowa zaprezentują przedstawie-

nie pt. "Jest taka gwiazdka...". Wstęp bezpłatny, 

jednak będzie można wtedy złożyć ofiarę do puszki 

na rzecz budowy naszych organów - będzie to taki 

prezent - symboliczna piszczałka od aktorów. Ser-

decznie zapraszamy wszystkich: starszych, młod-

szych, całe rodziny. 

  W niedzielę - 11.01 - o godz. 16.30 Msza św. i spo-

tkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do 

I Komunii św.  

  Także w najbliższą niedzielę - 11.01 - o godz. 17.00, 

w salce parafialnej spotkanie wszystkich „starych” 

kandydatów do Bierzmowania - wejście od strony 

kancelarii. 

  Za tydzień, w niedzielę - 11.01 - zapraszamy o godz. 

19.00 na kolejny wykład Kursu Biblijnego. Tema-

tem wykładu będzie ….…………………………….… 

Prosimy przynieść ze sobą Pismo św. 

  Rozpoczęły się zapisy na przygotowanie do sakra-

mentu Bierzmowania, które będzie miało miejsce w 

przyszłym roku. Do zakrystii lub kancelarii  zaprasza-

my gimnazjalistów z klas III-ich, która jeszcze nie 

uczestniczy w spotkaniach i młodzież starszą! 

Syr 24,1-2.8-12 

Słowo Wcielone 

wśród nas za-

mieszkało 

Ef 1,3-6,15-18 

J 1,1-18  

 Na początku było 

Słowo, a Słowo było u Boga, i 

Bogiem było Słowo. Ono było 

na początku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Niego 

nic się nie stało, co się stało. W 

Nim było życie, a życie było 

światłością ludzi, a światłość w 

ciemności świeci i ciemność jej 

nie ogarnęła. Pojawił się czło-

wiek posłany przez Boga - Jan 

mu było na imię. Przyszedł on 

na świadectwo, aby zaświad-

czyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz /posłanym/, 

aby zaświadczyć o światłości. 

Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowie-

ka, gdy na świat przychodzi. Na 

świecie było /Słowo/, a świat 

stał się przez Nie, lecz świat Go 

nie poznał. Przyszło do swojej 

własności, a swoi Go nie 

przyjęli. Wszystkim tym jed-

nak, którzy Je przyjęli, dało 

moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w 

imię Jego - którzy ani z krwi, 

ani z żądzy ciała, ani z woli 

męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało wśród nas. I 

oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 

prawdy. Jan daje o Nim świa-

dectwo i głośno woła w sło-

wach: Ten był, o którym powie-

działem: Ten, który po mnie 

idzie, przewyższył mnie godno-

ścią, gdyż był wcześniej ode 

mnie. Z Jego pełności wszyscy-

śmy otrzymali - łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało 

nadane przez Mojżesza, łaska i 

prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 

widział, Ten Jednorodzony 

Bóg, który jest w łonie Ojca, /o 

Nim/ pouczył.  

  Od soboty - 03.01.2015 r. rozpoczęliśmy tradycyjną 

wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać 

będziemy wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę od 

godz. 10.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, 

wody święconej i kropidła. 

W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 

według następującego porządku: 

poniedziałek - 5 stycznia:  

 ul. Krawiecka, ul. Tulipanowa i ul. Odrodzenia od 

godz. 16.00, 

 ul. Homera od godz. 16.00, 

 ul. Szoferska od godz. 16.00; 

wtorek - 6 stycznia:  
 PRZERWA 

środa - 7 stycznia:  

 ul. Zalipie od godz. 16.00, 

 ul. Nawigatorów i ul. Odsieczy Wiednia od godz. 

16.00,  

 ul. Wierzchowskiego i ul. Zgorzelecka od godz. 

16.00; 

czwartek - 8 stycznia: 

 ul. Zambrowska domki od godz. 16.00, 

 ul. Kosynierów od godz. 16.00, 

 ul. Alpejska od godz. 17.00, 

 ul. Niemodlińska od godz. 17.00; 

piątek - 9 stycznia:  
 ul. Zambrowska bloki 4, 4A i 4B jeden ksiądz od 

16.00, 

 bloki 6, 6A i 6B - jeden ksiądz od godz. 16.00, 

 blok 8A od godz. 16.00, 

10A i 11 jeden ksiądz od godz. 18.00, 

12 od godz. 16.00, 

13 od godz. 18.00; 

sobota - 10 stycznia:  

 ul. Rzeźbiarska od godz. 10.00 z obu końców.  

  Zachęcamy do lektury świątecznego wydania Salve 

Regina. Polecamy szczególnie rozmowę z ks. reko-

lekcjonistą, w której krok po kroku wyjaśnia, jak w 

Boże Narodzenie spotkać Jezusa. Ponadto garść naj-

świeższych wiadomości organowych, bajeczna opo-

wieść o naszych Wielkich Aninianinach w niebie, a 

także krzyżówka z cennymi nagrodami! 

  W parafialnym Kiosku okazja do nabycia warto-

ściowych książek. Serdecznie zapraszamy! 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 

tygodniu. 

II Niedziela po Narodzeniu 

Pańskim – 4.01 

 

 Chrystus wśród nas 

 

 Światłość przyszła 

do świata pogrążonego w 

ciemnościach i głębokim 

milczeniu. „Bóg wypowiedział 

Słowo”. Rodzi się w opuszcze-

niu od ludzi. Ludzie nie wy-

chodzą do Światła. Pozostają 

w ciemnościach nienawiści i 

ciągle ją rozwijają wynajdując 

nowe jej modele i możliwości. 

On do swoich przyszedł. Stał 

się człowiekiem, we wszyst-

kim nam podobny prócz grze-

chu, aby nie było przeszkody 

w zbliżeniu. Od Ojca przy-

szedł, aby nas do Niego za-

brać. Teraz wszystkiego ocze-

kuje od człowieka, po wszyst-

ko wyciąga rączki, a daje 

całego Siebie. Tej Światłości 

nie ogarną ciemności świata, 

nie zniszczą jej. Wszystkim, 

którzy Go przyjmują daje moc, 

aby się stali dziećmi Bożymi, 

jak On. I to jest największa 

radość Bożego Narodzenia. 

Możemy ją przeżywać każde-

go dnia. Mroki nie odeszły z 

tego świata, gdy wśród ludzi 

narodził się Bóg. Przez te 

mroki chce nas przeprowadzić. 

On jest Drogą i Światłem. W 

różnoraki sposób zostaje z 

nami, aby nas prowadzić i 

oświecać. Po to „Słowo Wcie-

lone wśród nas zamieszkało”. 

Wielkie i trwałe wydarzenia 

dzieją się w ciszy, powstają w 

tajemnicy, w głębokim milcze-

niu, a naszą rzeczą jest odkry-

wać Bożą mądrość w tych 

wydarzeniach w wieczności i 

w teraźniejszości. Św. Paweł 

mówi do nas, jak i do Efezjan, 

kierując prośbę do Boga: „Aby 

Ojciec chwały dał wam ducha 

mądrości i objawienia w głęb-

szym poznawaniu Jego same-

go. Niech da wam światłe oczy 

serca, tak byście wiedzieli, 

czym jest nadzieja waszego 

powołania”. 
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