
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. 

wie, którzy się rozeszli, 

znaleźli zrozumienie i 

wsparcie we wspólnocie 

chrześcijańskiej, a więź-

niowie - zwłaszcza mło-

dzi –  mieli możliwość 

ułożenia na nowo godne-

go życia 

1130 + Janina Milch w 10 

r.śm., cr.: Gaców i Woj-

ciechowskich   

1300 + Jerzy Antoni Ol-

szewski w 9 r.śm. i jego 

rodzice  

1300 + Edward Iwanow-

ski w 26 r.śm. 

1800 + Andrzej Kamiński 

z okazji urodzin 

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  

700 + Feliksa(k) w 45 

r.śm. i Bolesław Zarosiń-

scy 

800 + Janina Wochniak  

/greg.24/ 

1800 + małżonkowie: 

Stanisław w 40 r.śm. i 

Cecylia Koryccy 

1800 + Ewa Łyko 

 

25 stycznia,  

3 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 – dz. za otrzymane 

łaski z okazji 75 urodzin 

Macieja Łyko  

830 + Janina Wochniak  

/greg.25/ 

1000 – Aby małżonko-

ki 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.19/ 

1800 – o Boże bł. i wszel-

kie potrzebne łaski dla 

ks. Mariusza w dniu 

imienin 

20 stycznia, wtorek 
700 wolna 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.20/ 

1800 + Henryk, Józef i 

Feliksa(k) Błędowscy, 

Stanisław i Irena Pasz-

kiewicz 

21 stycznia, środa,  

Św. Agnieszki,  

dziewicy, wspomnienie 

700 + Teofil Rybczak w 4 

r.śm. 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.21/ 

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-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

Zwykła 

18.01.2015 

18 stycznia,  

2 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 – za Parafian 

830 + Janina Wochniak  

/greg.18/ 

1000 – dz.-bł. w int. Pio-

tra oraz za + Henrykę  

1130+ Marian Mikuła w 

15 r.śm. 

1300 zbiorowa : chrzest: 

Klaudia Ewa Sawicka; 

Aleksander Lahouel, 

Ignacy Kołtun; - dz-bł. 

za 60 lat życia Agnieszki 

z prośbą o Boże bł. dla 

Jubilatki, rodziców, mę-

ża, dzieci i wnuków; - z 

prośba o Boże błogosła-

wieństwo dla Biorenix – 

Faldent; - dz.-bł. z proś-

bą dla Kamili Marii; + 

Grażyna Niewiadomska, 

Jadwiga i Edward Woź-

niak; + Pelagia Kulawik 

w 43 r.śm.; + Edward  

Bania z racji śm.;  

1800 + Anna, Urszula, 

Józef i Władysław Mały-

ska 

19 stycznia,  

poniedziałek,  

Św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, bpa,  

wspomnienie 

700 + Henryka(k) Rod-

kiewicz i Henryk Rokic-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - dz. 

za otrzymane łaski Boże 

i wstawiennictwo MB 

nad Alicją, jej mężem, 

dziećmi, wnukami i całą 

rodziną; + Natalia, Wa-

lenty, Helena, Julia, Wła-

dysław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard;  

22 stycznia, czwartek 
700 – dz.-bł. w 30 urodzi-

ny Pauliny  

800 + Janina Wochniak  

/greg.22/ 

1800 + Leopold Nowa-

kowski, i cr. Nowakow-

skich  

23 stycznia, piątek 
700 wolna 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.23/ 

1800 zbiorowa za zm.: + 

Lena Sadłowska w 30 

dniu po śm.; + Krystyna 

Obara w 1 r.śm.;  

24 stycznia, sobota,  

Św. Franciszka Saleze-

go, bpa i dra Kościoła, 

wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  2 Niedzielę Zwykłą 

18.01.2015 r. 

 

   Składamy serdeczne Bóg zapłać za 

wszystkie ofiary na rzecz budowy or-

ganów w naszym kościele. Podczas 

kwesty w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 

6.048 zł. Razem z dotychczasowymi 

kwestami i indywidualnymi wpłatami na 

konto budowy organów zgromadziliśmy 

dotychczas kwotę 106.303 zł. Następna 

kwesta odbędzie się 8 lutego, ale uprzej-

mie przypominamy, że dzieło budowy 

można wspomagać poprzez wpłaty na 

konto bankowe, którego numer jest 

podany w biuletynie parafialnym; zakup 

cegiełek w kancelarii parafialnej i zakry-

stii oraz poprzez ofiary do skarbonki 

pod chórem. Tam też znajdują się nowe, 

kolorowe broszurki organowe z podsta-

wowymi informacjami dotyczącymi na-

szego dzieła budowy. Zachęcamy do 

lektury! 

  Trwają zapisy na przygotowanie do 

sakramentu Bierzmowania, które bę-

dzie miało miejsce w przyszłym roku. 

Do zakrystii lub kancelarii  zapraszamy 

młodzież gimnazjalną z klas III-ich, któ-

ra jeszcze nie uczestniczy w spotkaniach 

i młodzież starszą! 

  Trwa wizyta duszpasterska zwana 

Kolędą. Odwiedzamy wszystkich od 

godz. 16.00, a w sobotę od godz. 10.00. 

Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, 

1 Sm 3,3b-10.19 

Przychodzę, Boże, 

pełnić Twoją wolę 

1 Kor 6,13c-

15a.17-20;  

J 1,35-42 

 Jan stał z dwo-

ma swoimi uczniami i 

gdy zobaczył przecho-

dzącego Jezusa, rzekł: 

Oto Baranek Boży. 

Dwaj uczniowie usły-

szeli, jak mówił, i po-

szli za Jezusem. Jezus 

zaś odwróciwszy się i 

ujrzawszy, że oni idą za 

Nim, rzekł do nich: 

Czego szukacie? Oni 

powiedzieli do Niego: 

Rabbi! - to znaczy: 

Nauczycielu - gdzie 

mieszkasz? Odpowie-

dział im: Chodźcie, a 

zobaczycie. Poszli więc 

i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia 

pozostali u Niego. Było 

to około godziny dzie-

siątej . Jednym z 

dwóch, którzy to usły-

szeli od Jana i poszli za 

Nim, był Andrzej, brat 

Szymona Piotra. Ten 

spotkał najpierw swego 

brata i rzekł do niego: 

Znaleźliśmy Mesjasza - 

to znaczy: Chrystusa. I 

przyprowadził go do 

Jezusa. A Jezus wej-

rzawszy na niego rzekł: 

Ty jesteś Szymon, syn 

Jana, ty będziesz nazy-

wał się Kefas - to zna-

czy: Piotr. 

wody święconej i kropidła. 

W tym tygodniu wizyta duszpasterska 

odbędzie się według następującego po-

rządku: 

poniedziałek - 19 stycznia:  

 ul. II Poprzeczna  

 ul. Hertza  

 ul. III Poprzeczna  

wtorek - 20 stycznia:  

 ul. Ukośna  

 ul. IV Poprzeczna nr-y parzyste  

 ul. IV Poprzeczna nr-y nieparzyste  

 ul. V Poprzeczna od godz. 17.00  

środa - 21 stycznia:  

 ul. VI Poprzeczna i ul. VII Poprzeczna  

 ul. Bosmańska i ul. VIII Poprzeczna  

 ul. IX Poprzeczna   

 ul. Wydawnicza od godz. 17.00  

czwartek - 22 stycznia:  

 PRZERWA 

piątek - 23 stycznia:  

 ul. Marysińska z obu końców po obu 

stronach z tym, że stronach parzysta 

od numerów początkowych od godz. 

17.00 

sobota - 24 stycznia:  

 ul. Trawiasta od numerów początko-

wych - strona parzysta - jeden ksiądz  

 strona nieparzysta - drugi ksiądz  

 ul. Marysińska bloki - dwóch księży 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 

najbliższym tygodniu. 

II Niedziela zwykła – 18.01 

 

Nosić w sercu lepszy świat 

 

 Liturgia dzisiejszej 

niedzieli mówi nam o powoła-

niu do pełnienia szczególnych 

zadań w historii zbawienia. I 

tak w pierwszym czytaniu 

słyszymy o powołaniu dwuna-

stoletniego Samuela do sprawo-

wania urzędu Sędziego w 

Narodzie Wybranym. Święty 

Paweł wyjaśnia Koryntianom: 

„Czyż nie wiecie, że ciało 

wasze jest przybytkiem Ducha 

Świętego, który w was jest… i 

że już nie należycie do samych 

siebie? Za wielką bowiem cenę 

zostaliście nabyci”. W Ewange-

lii Jezus powołuje pierwszych 

uczniów na Apostołów. Nas też 

wybrał Bóg w Chrzcie świętym 

abyśmy w Ojcu, Synu i Duchu 

Świętym stanowili jedno. „Ten 

zaś kto się łączy z Panem, jest z 

nim jednym duchem”. Przez 

Chrzest jednoczymy się rów-

nież wzajemnie i z całym 

Kościołem, każdego czasu i 

każdego miejsca. Nasz Papież 

św. Jan Paweł II powiedział w 

Warszawie 8.VI. 1987 r.: „Jest 

mym gorącym pragnieniem, 

aby wszyscy wyznawcy Chry-

stusa w mojej Ojczyźnie nie 

ustawali w odkrywaniu brater-

stwa w Chrystusie wypływają-

cego ze wspólnego chrztu”. 

Dlaczego nie mielibyśmy 

wszyscy razem patrzeć na 

Matkę Chrystusa, jako na naszą 

wspólną Matkę, która modli się 

o jedność w rodzinie Bożej, a u 

stóp Krzyża przyjmuje za syna 

umiłowanego ucznia, a on Ją za 

Matkę? Kiedy człowiek zgodzi 

się na obecność Chrystusa w 

sobie i Bóg stanie się treścią 

jego życia, wtedy może budo-

wać i zachować lepszy świat. 

Aby zrozumieć, co nam czynić 

trzeba, wystarczy dawać o Nim 

świadectwo. Przez Niego, z 

Nim i w Nim możemy wszyst-

ko, „bo łaska i prawda przyszły 

przez Niego” i On nas będzie 

umacniał w kształtowaniu 

siebie i świata.  

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

