
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 Po-

mocy  
- 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. dr Marek Filipczuk 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

toni Rusinowscy, Jerzy 

Zalewski 

  

27 grudnia, 1 Niedziela 

po Narodzeniu Pań-

skim, Św. Rodziny: 

Jezusa, Maryi i Józefa 
700 – w intencji Zgroma-

dzenia SRM 

830 – w intencji Św. Ro-

dziny z Bordeaux 

1000 - KR 

1130 + Beata Krawczyk 

w 22 r. śm., zm. z cr. 

Krawczyków i Boszków 

13
00 + w intencji ofiar 

Wawra 

1800 + Bronisława (k) w 

14 r. śm. i Stanisław 

Danilukowie 

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  

w 10 r. śm. 

 

26 grudnia, sobota, Św. 

Szczepana, Pierwszego 

Męczennika, święto 

830 + Ks. Marceli God-

lewski 

1000 – dz. bł. PP Janiny i 

Eugeniusza w 56.r. ślubu 

z prośbą o bł. Boże dla 

c.r. 

1130 - zajęta  

1300 chrzest: Antonina 

Skomorucha, Arkadiusz 

Błocki; + Jan i Jadwiga 

Kwiatkowscy 

1800 + Stanisława (k) i 

Eugeniusz Jacak, Lidia 

Adler, Stefania (k) i An-

w 16 r. śm. i Zbigniew 

Gajewscy 

1800 + Helena 

22 grudnia, wtorek  
630 – wolna 

800 - wolna 

18
00 + Janusz Siarkie-

wicz w 16 r. śm. 

1800 + Wojciech w 30 r. 

śm., jego rodzice, syn 

Grzegorz, Jan i Aleksan-

dra (k) Broniszewscy 

23 grudnia, środa 
630 + Zofia, Stanisław, 

Marian, Albina (k) Wiel-

go, Władysława (k), 

Władysław i Leokadia 

Wojtyńscy 

800 - wolna 

800 – wolna 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata,  z prośbą o Jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, krzy-

żowi i Ewangelii, wypeł-

niając swoje Śluby Ja-

snogórskie; - o pomyślne 

wyniki badań, zdrowie i 

Boże bł. dla Pawła; + 

Tadeusz Kozłowski w 30 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  

Adwentu  

20.12.2015 

20 grudnia, 4 Niedziela 

Adwentu 
700 + cr. Lewińskich, 

Szyszko, Janusz i Barba-

ra Lechniak 

830 + Józef, Aleksandra 

(k), Józef  Giziewicz, 

Józef, Marianna Prasuła, 

Grzegorz Pusek 

1000 + Dariusz Borowski 

w dniu imienin 

1130 + Kazimiera, Anto-

ni, Romuald, Władysław, 

Tadeusz Ryciuk  

1300 zbiorowa: – o łaskę 

zdrowia dla Zuzanny 

Lugadet, + Wojciech 

Dąbrowski w 30 dniu po 

pogrzebie, + Ryszard w 2 

r. śm., Irena, Ryszard 

Paszkiewicz 

(zamordowany w Katy-

niu), cr. Buksowiczów, 

Hennebergów, Jarosław-

skich, Paszkiewiczów, 

Tarnowskich, Skoniecz-

nych  

1800 + Genowefa i Leon 

Czaczkowscy i zm. z ich 

rodzin 

 

21 grudnia, poniedzia-

łek 

6
30 + Sabina Przybył w 

30 r. śm., cr. Przybył 

800 – wolna  

1800 + Helena, Kazimierz 

dzień po śm., + Zofia 

Zdulska w 30 dniu po 

śm., + Eugeniusz Dzia-

kowski w 30 dniu po śm. 

24 grudnia, czwartek, 

Wigilia Narodzenia 

Pańskiego 
630 - wolna 

800 + Ewa Frąckiewicz z 

racji imienin 

2400 – Pasterka za Para-

fian 

 

25 grudnia, piątek, Na-

rodzenie Pańskie, uro-

czystość 

830 + Jerzy Kusak 

1000 + Leokadia, Wacław 

(m), Edward, Stefan Pi-

sarczyk 

1130 + Halina Malon w 3 

r. śm., Józef (m) Malon w 

29 r. śm., o zdrowie dla 

cr. Malon 

1300 + Sławomir Łęczyc-

ki w 6 r. śm. 

1300 – o Boże bł. , zdro-

wie i potrzebne łaski dla 

Bogdana Modlińskiego z 

racji urodzin 

1800 + Krystyna Mojecka 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  4 Niedzielę Adwentu  

20.12.2015 r. 

 

 W dzisiejszą niedzielę (20.12) Parafialna Caritas pro-

wadzi zbiórkę żywności i darów pieniężnych na paczki 

świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej Parafii. 

Kosze wystawione są przy wejściu do kościoła. 

 Przy wyjściu z kościoła ministranci rozprowadzają sian-

ko na nasze stoły wigilijne. 

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania, które po-

prowadzi ks. Marek odbędzie się dziś - 20 grudnia po 

Mszy św. o godz. 11.30 

 Ostatnie Msze św. Roratnie ku czci NMP będą odpra-

wione w tym tygodniu o godz. 6.30. Zapraszamy szcze-

gólnie dzieci z lampionami.  W czwartek po Mszy św. o 

godz. 6.30 i 8.00 przekażemy naszym wiernym Betle-

jemskie Światło Pokoju. 

 W Wigilię Bożego Narodzenia, w czwartek Mszy św. 

o godz. 18.00 nie będzie, jak również nie będzie tego 

dnia czynna kancelaria parafialna. Informujemy, że w 

czwartek spowiadamy tylko na mszach św. porannych. 

 Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy z czwartku 

na piątek. Pół godziny wcześniej (godz. 23.30) młodzież 

rozpocznie czuwanie. Zapraszamy wszystkich serdecz-

nie. Gorąco również prosimy Panów z Kościelnej Służ-

by Porządkowej, aby jak zwykle, pomogli nam utrzymać 

porządek w czasie Pasterki. Ofiary składane na tacę 

podczas Pasterki przeznaczone są na Fundusz Obrony 

Życia. 

  W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) Mszy 

św. o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne msze św. odpra-

wimy według porządku niedzielnego. Taca zbierana 

drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na budowę 

nowych świątyń w naszej diecezji.  

 Podczas ostatniej kwesty na budowę organów pisz-

czałkowych i przy okazji rozprowadzania kalendarzy 

parafialnych w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 4775 zł i 47 

groszy oraz 58 eurocentów. Dziękujemy za wszelkie 

formy  wsparcia dla dzieła budowy organów w naszym 

kościele. Dziękujemy także tym wszystkim, któ-

rzy ostatnio wpłacili ofiary bezpośrednio na konto. Ci z 

nas, którzy chcieliby skorzystać z odpisu przy najbliż-

szym rozliczeniu podatkowym mogą przelać ofiarę do 

końca bieżącego roku. Szczegóły na stronie interneto-

wej, gdzie również można zobaczyć nowy film poświę-

cony budowie organów. 

 W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Rodzin i Przyja-

Mi 5,1-4a; 

Hbr 10,5-10; 

Łk 1,39-45  

W tym czasie Maryja 

wybrała się i poszła 

z pośpiechem w góry 

do pewnego miasta 

w [pokoleniu] Judy. 
Weszła do domu 

Zachariasza i po-

zdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usły-

szała pozdrowienie 

Maryi, poruszyło się 

dzieciątko w jej ło-

nie, a Duch Święty 

napełnił Elżbietę. 

Wydała ona okrzyk i 

powiedziała: Błogo-
sławiona jesteś mię-

dzy niewiastami i 

błogosławiony jest 

owoc Twojego łona. 

A skądże mi to, że 

Matka mojego Pana 

przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twe-

go pozdrowienia 

zabrzmiał w moich 

uszach, poruszyło się 
z radości dzieciątko 

w moim łonie. Bło-

gosławiona jesteś, 

któraś uwierzyła, że 

spełnią się słowa 

powiedziane Ci od 

Pana.  

ciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w 

dawnym kinie Wrzos serdecznie zaprasza do nabycia 

ozdób świątecznych i rękodzieła po każdej mszy świętej 

przed kościołem. 

 Opłatki na stół wigilijny można nabywać u siostry Elż-

biety w zakrystii.  

 Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 

Katyński zaprasza wszystkich chętnych na marsz z 

pochodniami celem uczczenia Ofiar Zbrodni Wawer-

skiej. Zbieramy się 26.12 /sobota o godz. 23.00 w tunelu 

stacji kolejowej Warszawa Wawer. 

  W niedzielę – 27 grudnia – przypada 76. rocznica 

Zbrodni Wawerskiej. O godz. 13.00 – w naszym ko-

ściele będzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 

ofiar Wawra. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się  

koncert. Wykonawcami koncertu będą artyści Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Warszaw-

skiej Opery Kameralnej, Orkiestry Reprezentacyjnej 

W.P. i scen warszawskich. Około godz. 14.45 nastąpi 

złożenie kwiatów na  miejscu straceń przy ul. 27 Grud-

nia, które znajduje się na terenie parafii św. Benedykta.  

  Święto Świętej Rodziny obchodzić będziemy  w nie-

dzielę 27.12. Po każdej mszy św. będziemy udzielali 

specjalnego błogosławieństwa rodzinom. Ta niedziela 

jest Świętem Patronalnym Sióstr Św. Rodziny z Borde-

aux, które mieszkają w naszej parafii.  

 Także w najbliższą niedzielę - 27.12 - po Mszy św. o 

godz. 10.00 spotkanie opłatkowe wszystkich kół Ży-

wego Różańca. Zapraszamy! 

  Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej do wyko-

rzystania w naszych rodzinach znajduje się na stoliku 

przy wyjściu z kościoła. 

 Jeżeli chcesz wyprostować swoje ścieżki przed spotka-

niem z Nowonarodzonym Jezusem i dać dziecku pod 

choinkę w prezencie trochę mądrości, to wstąp do kio-

sku parafialnego, w którym spotkasz bogaty zestaw 

dobrych książek (również w cenie promocyjnej), płyt, 

albumów, kart świątecznych, kalendarzy. Zapraszają 

pracownicy Biura Radia Maryja. 

 Na placu przy naszym kinie Wrzos można nabywać 

choinki na tegoroczne święta. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 Klub Sportowy Uniq dzieli się wielką radością, że 

zawodnik tegoż klubu, Radosław Paczuski wygrał swój 

pojedynek w meczu Polska - Białoruś podczas Gali DSF 

Kick Boxing Challange. Była to walka wieczoru. Gratu-

lujemy! 

Radość i zadziwienie  

 

 Na horyzoncie liturgii 

adwentowej widzimy 

wyraźnie zbliżającą się 

tajemnicę nocy betle-

jemskiej. Mówią o niej 

dokładnie wszystkie trzy 

czytania biblijne. Prorok 

Micheasz opisuje miej-

sce spełnienia się tej 

tajemnicy. Autor listu do 

Hebrajczyków podkreśla 

natomiast ofiarniczy 

charakter posłannictwa 

Chrystusa w pełnym 

posłuszeństwie woli 

Ojca z miłości: „Oto idę, 

abym spełniał wolę 

Twoją”. Św. Łukasz 

relacjonuje drogę i powi-

tanie Maryi w domu św. 

Elżbiety. Perły tego 

powitania oglądamy 

codziennie w Zdrowaś 

Maryja i Magnifikat. 

Maryja, choć sama brze-

mienna, podjęła trud 

wielodniowej wędrówki 

górskiej, by nieść dobre 

słowo, pociechę i pomoc 

Elżbiecie. To dla nas ten 

przykład. Mamy naśla-

dować Maryję. Choć 

sami utrudzeni i obciąże-

ni nie możemy zatrzy-

mywać się na sobie lecz 

iść z pośpiechem do 

bardziej potrzebujących 

pomocy i dobrego słowa 

– adwentowego, świą-

tecznego i codziennego. 

To jest wspólna radość i 

zadziwienie płynące z 

tajemnicy nocy betle-

jemskiej. 

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151220.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151220.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151220.htm#czytania

