
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. 

830 zajęta 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczy-

zny, Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika  

1000 + Marian Grochol-

ski /greg.1/ 

1130 + Wacław i jego 

rodzice   

1300 zbiorowa: – w int. 

Ojczyzny; + Konstanty 

Dymek w 14 r.śm.; + 

Irena Jaworowska w 5 

r.śm.; + Regina Halina 

Łowczykowska;  

1800 + Józef i Teresa 

Melak 

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  

800 + Janina Wochniak  

/greg.30/ 

1800 zbiorowa za zm.: 
+ Stefania, Jan i Zdzi-

sław Karcz, Janina i 

Michał Misztal;  

31 stycznia, sobota, 

Św. Jana Bosko,  

prezbitera,  

wspomnienie 

700 wolna 

800 wolna 

1800 + Antoni  

1800 + Jacek Wrzosek w 

30 dniu po śm.   

1 lutego, 4 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 
700 – o powołania  

1800 + za dusze w cz. c. 

i konające 

1800 + Franciszek Le-

nox 

27 stycznia, wtorek, 

Bł. Jerzego Matulewi-

cza, bpa, wspomnienie 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.27/ 

1800 – 37 r. ślubu Ma-

riana i Marty Ślusie-

wicz z podz. za otrzy-

mane łaski i z prośbą o 

bł. Boże, zdrowie i po-

trzebne łaski 

1800 – o zdrowie i bł. 

Boże dla cr. Mysza 

28 stycznia, środa,  

Św. Tomasza z Akwi-

nu, prezbitera i dra 

Kościoła, wspomnienie 

700 wolna 

700 wolna 

800 + Janina Wochniak  

/greg.28/ 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu Ser-

cu Pana Jezusa za grze-

chy całego świata i 

prośbą o jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świe-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  

Zwykła 

25.01.2015 

25 stycznia, 3 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 
700 – dz. za otrzymane 

łaski z okazji 75 uro-

dzin Macieja Łyko  

830 + Janina Wochniak  

/greg.25/ 

1000 – Aby małżonko-

wie, którzy się rozeszli, 

znaleźli zrozumienie i 

wsparcie we wspólno-

cie chrześcijańskiej, a 

więźniowie - zwłaszcza 

młodzi –  mieli możli-

wość ułożenia na nowo 

godnego życia 

1130 + Janina Milch w 

10 r.śm., cr.: Gaców i 

Wojciechowskich   

1300 + Jerzy Antoni 

Olszewski w 9 r.śm. i 

jego rodzice  

1300 + Edward Iwanow-

ski w 26 r.śm. 

1800 + Andrzej Kamiń-

ski z okazji urodzin 

26 stycznia,  

poniedziałek,  

Św. bpów Tymoteusza 

i Tytusa, wspomnienie 

700 + Henryka(k) Rod-

kiewicz i Henryk Ro-

kicki 

800 + Janina Wochniak  

/greg.26/ 

cie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - o 

zdrowie i bł. Boże dla 

Elżbiety i Jadwigi i cr.; 

+ Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Fran-

ciszka(k) Jurczak;  

29 stycznia, czwartek 
700 – o uzdrowienie i 

ratunek dla małżeństwa 

Rafała i Diany   

800 + Janina Wochniak  

/greg.29/ 

1800 – o zdrowie i bł. 

Boże dla cr. Marków 

1800 + Paweł Zawada w 

8 r.śm.   

30 stycznia, piątek 
700 + Edward Sawicki w 

10 r.śm., Leokadia i 

Bolesław Przybysz 

700 – dz.-bł. w 65 uro-

dziny Jadwigi Gąsio-

rowskiej 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  3 Niedzielę Zwykłą 

25.01.2015 r. 

 

   Wszystkim naszym Parafianom z 

serca dziękujemy za przyjecie księ-

ży w progach Waszych domów i 

mieszkań. Nam, kapłanom zawsze 

towarzyszyły słowa Zbawiciela: 

„Kto was przyjmuje,  Mnie przyjmu-

je.”  

  Ze względu z zakończoną Kolędą 

kancelaria parafialna czynna jest 

już o zwykłych porach - pół godziny 

po mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 

16.00 do 17.30 od poniedziałku do 

piątku włącznie. 

  W związku z zakończoną Kolędą 

prosimy o zgłaszanie się do zakry-

stii lub kancelarii tych, którzy pra-

gną przyjąć księdza, a wcześniej nie 

udało się tego uczynić. 

  W związku z bolesnym wydarze-

niem odejścia do Pana w dniu wczo-

rajszym mamy ks. Proboszcza śp. 

Ireny Doszko informujemy, że jej 

pogrzeb odbędzie się najprawdopo-

dobniej w najbliższy czwartek o 

godz. 13.00 w par. św. Wacława na 

ul. Korkowej w Warszawie. Potwier-

dzenie tej informacji pojawi się jesz-

cze w internecie na stronie parafial-

Jon 3,1-5.10 

Naucz mnie cho-

dzić Twoimi 

ścieżkami 

1 Kor 7,29-31 

Mk 1,14-20 

 Gdy Jan został 

uwięziony, Jezus 

przyszedł do Galilei i 

głosił Ewangelię 

Bożą. Mówił: Czas 
się wypełnił i bliskie 

jest królestwo Boże. 

nawracajcie się i 

wierzcie w Ewange-

lię. Przechodząc 

obok Jeziora Galilej-

skiego, ujrzał Szy-

mona i brata Szymo-

nowego, Andrzeja, 

jak zarzucali sieć w 

jezioro; byli bowiem 

rybakami. Jezus 

rzekł do nich: Pójdź-

cie za Mną, a spra-

wię, że się staniecie 

rybakami ludzi. I 

natychmiast zostawi-

li sieci i poszli za 

Nim. Idąc dalej, uj-

rzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata 

jego Jana, którzy też 
byli w łodzi i napra-

wiali sieci. Zaraz ich 

powołał, a oni zosta-

wili ojca swego, 

Zebedeusza, razem z 

najemnikami w łodzi 

i poszli za Nim. 

nej i nasze Kurii Warszawsko-

Praskiej oraz na klepsydrze na tabli-

cy ogłoszeń przy kościele.  

Ogarniamy nasza modlitwą zmarłą i 

najbliższą rodzinę ks. Proboszcza.  

Wieczny odpoczynek racz jej dać 

Panie, a światłość wiekuista niechaj 

jej świeci. Niech odpoczywa w poko-

ju wiecznym. Amen. 

  Trwają zapisy na przygotowanie 

do sakramentu Bierzmowania, któ-

re będzie miało miejsce w przyszłym 

roku. Do zakrystii lub kancelarii  za-

praszamy młodzież gimnazjalną z 

klas III-ich, która jeszcze nie uczest-

niczy w spotkaniach i młodzież star-

szą! 

  W następną niedzielę - 08.02 - o 

godz. 16.30 Msza św. dla dzieci i ro-

dziców przygotowujących się do I 

Komunii św.  

  Biuro Radia Maryja zgłasza swoją 

pomoc członkom Rodziny Radia 

Maryja w wypełnieniu formularza 

PiT za rok 2014 z wyliczeniem 1% 

na rzecz pożytku publicznego 

„Nasza Przyszłość”, z przeznacze-

niem na naukę, szkolnictwo wyższe, 

edukację, oświatę, wychowanie oraz 

upowszechnianie polskości. Serdecz-

nie zapraszamy do kiosku. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne 

w najbliższym tygodniu. 

 III Niedziela zwykła – 25.01 

 

 Nasze TERAZ 
  

  Od najdawniejszych 
czasów ludzkość oczekiwała 

ery panowania Boga. I oto 

przyszedł wreszcie na świat 

Ten, którego oczekiwano, a 

wraz z Nim rozpoczęła się era 

realizacji Królestwa Bożego. 

Odtąd trwa nieustanne TE-

RAZ Królestwa Bożego. Jest 

Ono zdecydowanie przeciw-

stawiane ziemskiemu króle-

stwu. Chrystus tłumaczył w 
całym szeregu przypowieści i 

przenośni, na czym polega 

Jego Królestwo. W Jego 

obrazie nie ma ani jednego 

rysu wymarzonego przez 

„Izraela”. Pierwsi chrześcija-

nie o wiele lepiej niż my 

zdawali sobie sprawę z owego 

TERAZ. Dlatego św. Paweł, 

jak słyszeliśmy, mógł pisać, 

że z chwilą przyjścia na świat 
Jezusa, przestało mieć znacze-

nie wszystko inne. A czas jest 

krótki. W czytanej dziś Ewan-

gelii słyszeliśmy proklamację, 

że „bliskie jest Królestwo 

Boże, nawracajcie się i wierz-

cie w Ewangelię”. Wymaga 

więc Chrystus przede wszyst-

kim wewnętrznego nawróce-

nia, a obrazem takiego nawró-

cenia jest historia proroka 

Jonasza, którą słyszeliśmy w 
pierwszym czytaniu Słowa. 

Św. Marek łączy z proklama-

cją Jezusa scenę wędrówki 

brzegiem jeziora Galilejskie-

go, kiedy to powołuje Chry-

stus pierwszych uczniów 

słowami: „Pójdź za mną”! Ci 

zaś natychmiast opuścili 

wszystko i poszli za Jezusem. 

Czy my jesteśmy do głębi 

duszy zdecydowani na we-
wnętrzne nawrócenie w poda-

rowanym nam TERAZ? 

Najważniejsza jest decyzja 

zmiany myślenia i odejście od 

dotychczasowej praktyki. 

TERAZ może jest nasz czas. 

 

 

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

