
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. 

22 lutego, 1 NIEDZIE-

LA WIELKIEGO PO-

STU  

700 + Kazimierz i Maria 

Mikicińscy  

830 + Marian Grochol-

ski /greg.22/  

1000 + Tomasz w 31 

r.śm.  

1130 zajęta 

1300 + Halina i Wacław 

Krauze, Marian Antosik, 

jego rodzice i bracia  

1800 + Ludwika(k) i 

Józef Sapińscy 

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  

Grzyb, Józef Świerkow-

ski 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: - dz. za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże bł. 

na kolejne lata życia 

Elżbiety z okazji 60-tych 

urodzin; + Natalia Zaba-

dała w 2 r.śm.; + Kle-

mens Grodzicki w 9 

r.śm.;  

21 lutego, sobota 

700 wolna  

800 – 60-te urodziny  

1800 + Jan, Teresa i Zyg-

munt Wyrwicz, Zofia i 

Józef Cyburt 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.21/ 

dysława(k) i Antoni 

Prokoccy, Mirosław i 

Danuta Golba;  

1800 + Maria i Jerzy 

Ślifirczyk i zm. z rodz. 

Gołębiowskich 

16 lutego, poniedziałek 

700 wolna 

800 – dz.-bł. z okazji 

urodzin Jadwigi z prośbą 

o dalszą opiekę i Boże 

bł.  

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.16/ 

1800 zajęta 

 17 lutego, wtorek 

700 – dz.-bł. w 26 urodzi-

ny Gabrieli z prośbą o bł. 

Boże i dary Ducha św.  

800 wolna 

1800 + Aleksandra(k), 

Piotr, Jadwiga, Jan, 

Franciszek, ks. Feliks i 

cr. Boguszów 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.17/ 

18 lutego, ŚRODA PO-

PIELCOWA 
700 + Marian Grochol-

ski /greg.18/ 

900 – o bł. Boże, zdrowie 

i pracę dla Karola i 

szczęśliwy powrót z 

wakacji dla Marcina  

1630 wolna  

1800 zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  

Zwykła 

15.02.2015 

15 lutego, 6 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  

700 – dz. z prośbą o po-

trzebne łaski dla cr.  

830 + Apolonia i Walenty  

1000 + Mieczysław Mo-

siejczuk w 15 r.śm.  

1130 + Bronisław w 19 

r.śm. i Marcjanna Świę-

tochowscy, Sylwester 

Paszkowski w 7 r.śm. 

oraz zm. z ich rodzin 

1300 + Marian Grochol-

ski /greg.15/ 

1300 zbiorowa: chrzest: 

Franciszek Roman Ka-

czyński; - dz.-bł. w 69 r. 

ślubu Mieczysława i 

Sabiny Jankowskich z 

prośbą o bł. Boże dla 

cr. /32 os./; + Mieczy-

sław Gajowniczek w 25 

r.śm.; + Halina Men-

czyńska w 4 r.śm.; + 

Sławomir Żylak w 1 

r.śm.; + Maria Toth w 30 

dniu po śm.; + Marianna 

i Feliks Bańka; + Piotr 

Urban, Krystyna i Hen-

ryk Grochowscy; + Kata-

rzyna, Jan, Bronisław i 

Janina Szyszko, Gabriela

(k) i Stanisław Knor, 

Barbara i Janusz Lech-

niak, Władysław i Zofia, 

Marian i Zofia, Jan i 

Danuta Lewińscy, Wła-

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata; - o introni-

zację Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając Śluby Jasno-

górskie; + Natalia, Wa-

lenty, Helena, Julia, Wła-

dysław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Halina 

Wrzosek w 1 r.śm.;   

19 lutego, czwartek 
700 za Parafian  

800 wolna 

1800 + dusze w cz. c. i 

konające 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.19/ 

20 lutego, piątek 

700 + Marian Grochol-

ski /greg.20/ 

700 wolna  

800 + Włodzimierz i 

Franciszek Celej, Broni-

sława(k), Jan  i Tadeusz 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  6 Niedzielę Zwykłą 

15.02.2015 r. 

 

  Dziękujemy wszystkim, którzy w minioną środę 

pomogli w organizacji i przebiegu Światowego Dnia 

Chorego, który  obchodziliśmy 11 lutego. Dziękuje-

my: Komisji Charytatywnej - Parafialnej Caritas za 

pomoc w przeżyciu liturgii i spotkania przy herbacie. 

 W zeszłą niedzielę odbyła się kolejna kwesta na 

rzecz budowy organów w naszym kościele. Ser-

decznie dziękujemy Parafianom i naszym Gościom za 

złożone ofiary. Zebraliśmy 7 tys. 719 zł. Nasze kwe-

sty odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca, 

zatem następna odbędzie się 8 marca. Uprzejmie 

przypominamy, że codziennie możemy wspierać 

budowę organów poprzez wpłaty na konto bankowe, 

zakup cegiełek w zakrystii i kancelarii oraz ofiary do 

puszki organowej pod chórem. Szczęść Boże! Komitet 

Budowy Organów (KBO) 

  W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii S. 

Weronikę ze Zgromadzenia św. Rodziny z Borde-

aux - misjonarkę z Rwandy. Siostra w kilku słowach 

przybliży nam ten kraj afrykański i opowie o 10-ciu 

latach swojej pracy misyjnej. Po Mszy św. ofiarami 

do puszki będziemy mieli okazję wesprzeć dzieło 

Misyjne Kościoła. 

  Dziś - 15.02 - o godz. 16.30 w salce parafialnej spo-

tkanie wszystkich kandydatów do Bierzmowania! 

Wejście od strony kancelarii. 

  Jutro - 16.02 - o godz. 19.30 spotkanie grupy Poroz-

mawiajmy o Kościele.  

Zapraszamy! 

  W sobotę - 21.02 - /i w kolejne następne soboty/ po 

mszy św. wieczornej na wspólne oglądanie i rozmowę 

o 3. odcinku serialu o św. Teresie Wielkiej zapra-

szamy do sali kinowej na plebanii - wejście od strony 

kancelarii parafialnej lub bezpośrednio po mszy św. 

przez kościół.  

  W najbliższą środę, tj. Popielec rozpoczynamy Wiel-

ki Post. Porządek Liturgii: Msze św. z posypaniem 

głów popiołem będą o godz. 7, 9, 16.30 i 18. 

  W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartalne 

Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do pokuty 

i modlitwy o trzeźwość oraz do składania i odnawia-

nia przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrze-

Kpł 13,1-2.45-46 

Tyś jest ucieczką 

i moją radością. 

1 Kor 10,31-11,1 

Mk 1,40-45 

 Pewnego dnia 

przyszedł do Jezusa 

trędowaty i upadając 

na kolana, prosił Go: 

Jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić. Zdję-

ty litością, wyciągnął 

rękę, dotknął go i 

rzekł do niego: Chcę, 

bądź oczyszczony! 

Natychmiast trąd go 

opuścił i został 

oczyszczony. Jezus 

surowo mu przyka-

zał i zaraz go odpra-

wił, mówiąc mu: 
Uważaj, nikomu nic 

nie mów, ale idź 

pokaż się kapłanowi 

i złóż za swe oczysz-

czenie ofiarę, którą 

przepisał Mojżesz, 

na świadectwo dla 

nich. Lecz on po 

wyjściu zaczął wiele 

opowiadać i rozgła-

szać to, co zaszło, 
tak że Jezus nie mógł 

już jawnie wejść do 

miasta, lecz przeby-

wał w miejscach 

pustynnych. A ludzie 

zewsząd schodzili 

się do Niego. 

czeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej. 

Przepisy postne:  

  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowią-

zuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we 

wszystkie piątki w ciągu roku oraz Środę Popielcową. 

  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę Po-

pielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich między 18. 

a 60. rokiem życia 

  uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźli-

wości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia 

innych form pokuty 

  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest 

Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 

uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pa-

syjnym. 

Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do ob-

chodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje 

katechumenów do obchodu paschalnego misterium 

przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskie-

go, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i 

pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od 

Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wy-

łącznie. 

 W kiosku parafialnym jest do nabycia płyta DVD ze 

wzruszającym filmem emitowanym wcześniej w 

kinach „Ziemia Maryi”. Oparty jest on na faktach, 

które poruszą każdego - piękno wiary, jej moc i praw-

dziwy sens życia. 

  21 lutego /sobota/ 2015 r. o godz. 19.00, sala para-

fialna kościoła Św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy 

ul. Tamka 4a. Spotkanie poświęcone pamiętnikowi 

opisującemu Powiśle w dniach Powstania Warszaw-

skiego. Stanisław Jarzyna ps. Pionek „OKRUCHY 

TAMTYCH DNI”. Zapraszają: Wydawnictwo Sic! i 

Rodzina Autora. 

 W związku z obchodami Światowego Dnia Chorego 

Ks. Abp Henryk Hoser SAC zarządza przeprowadze-

nie zbiórki do puszek Caritas na leczenie 

i  rehabilitację chorych dzieci. Zbiórkę tę przeprowa-

dzimy w naszej parafii po Mszach Świętych, 

w niedzielę, 22 lutego 2015 roku. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

VI Niedziela zwykła – 15.02 

 

 Kim jesteśmy 
 

 Dzisiejsze czytania liturgiczne 

upoważniają nas do bardzo 

odważnego i szerokiego spojrze-

nia na choroby i cierpienia 

ludzkie. Straszna choroba trądu 

wyłączała na przykład ludzi ze 

społeczeństwa zdrowych, pozba-

wiała ich praw i nadziei. Chry-

stus leczył z trądu na znak swej 

miłości i przywrócenia chorych 

społeczeństwu. Naśladując 

Chrystusa i przyjmując Jego 

miłosierdzie możemy stać się, jak 

św. Paweł głosicielami Ewangelii 

dziś. Jednak w czasach, w któ-

rych żyjemy, prawdziwie obcym 

jest człowiek sam dla siebie. Jest 

to rodzaj psychicznego wyobco-

wania, zagrabienie własnego ja i 

jakby schizofrenii życiowej. 

Wiemy, jak moda potrafi ujedno-

licić zewnętrznie, upodobnić do 

wzoru. Trzeba więc zacząć 

rugować drapieżność i zachłan-

ność, cynizm i wyrachowanie. 

Mądry nauczyciel, na przykład, 

uczy dzieci przede wszystkim 

samodzielnego myślenia, rodzice 

starają się dać dzieciom wzór i 

postawę życiową, ale każdy 

drogę swego życia będzie prze-

bywał sam, a najbardziej będzie 

potrzebował prawdy i miłości. I 

tu poznajemy i rozumiemy sens i 

wielkość Ewangelii. Nie jest to 

naśladowanie ponad nasze siły. 

W naśladowaniu Chrystusa 

sprawdza się nasze człowieczeń-

stwo i nasza wiara, a nadzieja 

otwiera oczy czynnej miłości na 

nowe niebo i nową ziemię. 

Trzeba uzdrowić ducha Ewange-

lią. Kiedy patrzymy na świat w 

duchu Ewangelii, wówczas 

zaczynamy dostrzegać wszędzie 

ślady Bożej dobroci i opaczności. 

Odzyskujemy świat w sposób 

pełniejszy i bardziej nasz własny. 

Astronomowie, również nasi, 

otwierają wciąż nowe konstelacje 

planetarne i twierdzą, że te nowe 

światy nadal będą się rodziły. 

Gdzie i kim my jesteśmy w tej 

niesłychanej wielości i wielkości 

przed Bożym obliczem, że dla 

człowieka Bóg nadal stwarza i 

miłosierdziem obdarza, a nawet 

Syna Swego dał, aby nikt nie 

zginął. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

