
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. 

greg.18/  

830 + Marian Mikuła w 

15 r.śm. 

1000 – dz.-bł. w int. Pio-

tra oraz za + Henrykę (k) 

1130 + Marian Mikuła w 

15 r.śm. 

1300 zbiorowa : chrzest: 

Klaudia Ewa Sawicka; - 

dz-bł. za 60 lat życia 

Agnieszki z prośbą o 

Boże bł. dla Jubilatki, 

rodziców, męża, dzieci i 

wnuków; + Grażyna 

Niewiadomska, Jadwiga 

i Edward Woźniak; + 

Pelagia Kulawik w 43 

r.śm.;  

1800 + Anna, Józef i Wła-

dysław Małyska 

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) i Antoni 

Jung, Franciszka(k) i 

Feliks Wójciccy, Antoni-

na i Ignacy Kiesznie-

wscy z rodziną;  

17 stycznia, sobota,  

Św. Antoniego, opata, 

wspomnienie 

700 + Janina Wochniak /

greg.17/  

800 + Antoni Ziółkowski 

w 33 r.śm. 

1800 + Krzysztof  Rusi-

niak w 5 r.śm. 

1800 + zm. z rodz. Fijał-

kowskich 

18 stycznia, 2 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 
700 + Janina Wochniak /

greg.12/ 

1800 – o pomyślny prze-

szczep i łaskę wyzdro-

wienia dla Jarosława  

13 stycznia, wtorek 
700 – dz.-bł. w int. Wero-

niki z racji imienin 

800 + Janina Wochniak /

greg.13/ 

1800 + Zbigniew Gajew-

ski w 1 r.śm. 

1800 + Weronika, Tade-

usz, Janina Kaczorow-

scy, Józefa(k) i Włady-

sław Kowalscy 

14 stycznia, środa 
700 wolna 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak /

greg.14/ 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji 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 Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

zdrowie i bł. Boże dla 

Elżbiety i Jadwigi i cr.; + 

Natalia, Walenty, Hele-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Chrztu 

Pańskiego  

11.01.2015 

11 stycznia, NIEDZIE-

LA CHRZESTU PAŃ-

SKIEGO, święto 

700 + Jadwiga Pawelska 

830 + Janina Wochniak /

greg.11/ 

1000 + Wacław Borowski 

i jego zmarli rodzice 

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 

12 stycznia,  

poniedziałek 
700 + Bronisława(k), 

Genowefa, Marianna, 

Bolesław, Stanisław, 

Marian, Władysław i cr. 

Rosów 

800 – dz.-bł. w 93 urodzi-

ny Reginy Wasilewskiej 

z prośbą o bł. Boże dla 

cr. 

800 + Janina Wochniak /

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard;  

15 stycznia, czwartek 
700 + Małgorzata, Helena 

i Władysław Kosiorek, 

Józef i Franciszka(k) 

oraz Julian Skumiał 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak /

greg.15/ 

1800 + Franciszek Bora-

tyński  

16 stycznia, piątek 
700 – dz. za 33 lata służ-

by ministranckiej Miro-

sława z prośbą o bł. Boże 

800 + Janina Wochniak /

greg.16/ 

800 + Jadwiga w 7 r.śm., 

Władysław, Pelagia, 

Wacław, Jan, Stanisław, 

cr.: Grochowskich i 

Oklińskich 

1800 zbiorowa za zm.: - 

o Boże bł. i potrzebne 

łaski dla Katarzyny, Niny 

i Klaudii z okazji uro-

dzin; - o zdrowie dla 

Marianny, Marii i Alek-

sandra Wójcickich oraz + 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Chrztu Pańskiego 

11.01.2015 r. 

 

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

czął się w naszej parafii Kurs dla narzeczo-

nych. Wszystkich przygotowujących się do za-

warcia sakramentu w roku 2015 zapraszamy we 

czwartki o godz. 19.00 do salki katechetycznej - 

wejście od kancelarii. 

  Bardzo dziękujemy za ofiary na rzecz budowy 

organów - zebraliśmy już 98 tysięcy zł. Już dziś 

w niedzielę 11 stycznia odbywa się kolejna kwe-

sta na ten cel - zapraszamy wszystkich do udzia-

łu.  

  W dzisiejszą niedzielę - 11.01 - o godz. 16.30 

Msza św. i spotkanie dla dzieci i rodziców przy-

gotowujących się do I Komunii św.  

  Także w dzisiejszą niedzielę - 11.01 - o godz. 

17.00, w salce parafialnej spotkanie wszystkich 

„starych” kandydatów do Bierzmowania - 

wejście od strony kancelarii. 

  Także dziś - 11.01 - zapraszamy o godz. 19.00 

na kolejny wykład Kursu Biblijnego.  

Prosimy przynieść ze sobą Pismo Św. 

  Rozpoczęły się zapisy na przygotowanie do 

sakramentu Bierzmowania, które będzie miało 

miejsce w przyszłym roku. Do zakrystii lub kan-

celarii  zapraszamy młodzież gimnazjalną z klas 

III-ich, która jeszcze nie uczestniczy w spotka-

niach i młodzież starszą! 

  13 stycznia (wtorek) o godz. 17.15 Różaniec 

Fatimski. 

  Od 03.01.2015 r. trwa tradycyjna wizyta dusz-

pasterska zwana Kolędą. Odwiedzamy wszyst-

kich 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 - 12 stycznia:  

 ul. Pazińskiego 1, 1A 1B - jeden ksiądz  

Iz 42,1-4.6-7  

Pan ześle pokój 

swojemu ludowi  

Dz 10,34-38 

Mk 1,6b-11  

 Jan Chrzci-

ciel tak głosił: 

Idzie za mną moc-

niejszy ode mnie, 

a ja nie jestem 

godzien, aby się 

schylić i rozwią-

zać rzemyk u Jego 

sanda łów.  J a 

chrzciłem was 

wodą, On zaś 

chrzcić was będzie 

Duchem Świętym. 

W owym czasie 

przyszedł Jezus z 

Nazaretu w Galilei 

i przyjął od Jana 

chrzest w Jorda-

nie. W chwili gdy 

wychodził z wody, 

ujrzał rozwierają-

ce się niebo i Du-

cha jak gołębicę 

zstępującego na 

siebie. A z nieba 

odezwał się głos: 

Tyś jest mój Syn 

umiłowany, w To-

bie mam upodoba-

nie.  

1C, 1D, 1E, 1F i 1G - jeden ksiądz od godz. 

 17.00   

 2 - jeden ksiądz  

 3, 3A, 3B - jeden ksiądz  

wtorek - 13 stycznia:  
 3C, 3D, 4, 5 - jeden ksiądz 

 5A, 5B - jeden ksiądz 

7, 9, 11 - jeden ksiądz 

 6 i domki - jeden ksiądz od godz. 17.00 

środa - 14 stycznia:  

 ul. Zorzy domki i 26A - jeden ksiądz  

 26, 26B, 28B - jeden ksiądz od godz. 17.00 

 28, 28A, 30B - jeden ksiądz  

30, 32A - jeden ksiądz 

czwartek - 15 stycznia: 
ul. Podstawowa, ul. Axentowicza 1 i ul. Zorzy 

32B  - jeden ksiądz 

ul. Axentowicza domki i 3 - jeden ksiądz 

ul. Zorzy 30A, 32 - jeden ksiądz od godz.  

17.00  

piątek - 16 stycznia:  
 ul. Przelot i ul. Wygodna od godz. 16.00,  

 ul. I Poprzeczna blok 17 od godz.19.00 - jeden 

ksiądz 

 ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna nr początko-

we - jeden ksiądz od godz. 17.00  

 ul. I Poprzeczna nr końcowe - jeden ksiądz 

 ul. I Poprzeczna bloki: 18H, J, K i L - jeden 

ksiądz 

sobota - 17 stycznia:  

 ul. Stradomska strona parzysta - jeden ksiądz  

 strona nieparzysta - jeden ksiądz 

 ul. Stradomska bloki - jeden ksiądz 

 ul. Pożaryskiego od VIII Poprzecznej, ul. X, 

XI i XII Poprzeczna - jeden ksiądz 

  Zachęcamy jeszcze do lektury świątecznego 

wydania Salve Regina.  

  W parafialnym Kiosku okazja do nabycia 

wartościowych książek. Serdecznie zapraszamy! 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-

szym tygodniu. 

Niedziela Święto Chrztu Pań-

skiego – 11.01 

 

 Znaki obecności z nami 
 

 Chrzest Jezusa w 

Jordanie zamyka okres Świą-

teczny Bożego Narodzenia. 

Świadectwo o chrzcie Chrystusa 

daje nie tylko Jan Chrzciciel i 

Apostoł Piotr, ale przede wszyst-

kim sam Bóg Ojciec. Chrystus, 

który przyszedł do nas ongiś w 

postaci ludzkiej dziś przychodzi 

w postaci sakramentalnej i w 

znakach uświęconej wody. Jako 

członkowie Mistycznego Ciała 

Chrystusa, przez nasz chrzest 

jesteśmy wciągnięci w tajemni-

czy akt dokonany w wodach 

Jordanu i obchodzimy również 

zaślubiny naszej natury z Bó-

stwem. Droga do Boga Ojca 

poprzez człowieczeństwo jest 

drogą każdego z nas. Bóg w 

swoim Miłosierdziu pochyla się 

nad człowiekiem w Jezusie, 

abyśmy mogli po upadku powró-

cić do Ojca. Bóg, który jeszcze 

raz powtórzył swoje świadectwo 

o Chrystusie na Górze Przemie-

nienia już więcej nie przemówi z 

otwartego nieba. Zostaje z nami 

Chrystus w swoich sakramen-

tach po wszystkie dni aż do 

skończenia świata. Nam pozosta-

je dawać świadectwo o Jezusie 

Chrystusie. Człowiek Jezusa 

Chrystusa działa w świecie 

zwyczajnie, jak inni, ale czyni to 

ze względu na Chrystusa i 

wzmocniony Jego łaską. Choć w 

danej chwili o tym nie pamięta-

my, to jednak całe nasze życie 

ukierunkowane jest na to, co 

Boże, wieczne i niezniszczalne. 

Sobór Wat. II wyjaśnia, że „Z 

każdym dniem zwiększa się 

liczba mężczyzn i kobiet świado-

mych tego, że są sprawcami i 

twórcami kultury swej wspólno-

ty… co ma ogromne znaczenie 

dla duchowej i moralnej dojrza-

łości rodzaju ludzkiego i jedno-

czenia się świata. W ten sposób 

jesteśmy świadkami narodzin 

nowego humanizmu, w którym 

określa człowieka przede 

wszystkim odpowiedzialność 

wobec jego współbraci i wobec 

historii” ( KDK 55).  
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