
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. 

zm. z cr. Sędków 

1000 + Irena Doszko w 1 

r. śm., + Maksymilian 

Ajewski w 1 rocz. śm. 

1130 + Janina Milch w 

11 r. śm. 

1300 - o bł. Boże, wszel-

kie potrzebne łaski dla 

Katarzyny, wnuczki 

Niny, córeczki Klaudii i 

cr. 

1300 – int. dz. za Mateu-

sza, cr. Braneckich, 

Klamanów, Kupisiewi-

czów, + Jacek Kupisie-

wicz 

1800 + Natalia i Czesław 

Jaszczur, Władysława 

(k) i Franciszek Staszek 

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  

Boże dla małżonków 

Klaudii, Adama, ich 

dzieci oraz babci i pra-

babci  

23 stycznia, sobota 
700 + Feliksa (k) w 46 r. 

śm. i Bolesław Zarosiń-

scy  

800  + Monika Brzusz-

czak (greg. 23) 

1800 – int. dz.-bł. 

1800 + za dusze w czyść-

cu  cierpiące i konające 

24 stycznia, 3 Niedziela 

Zwykła  
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 24) 

830 + Aniela, Franciszek, 

1800 + Henryk Błędow-

ski, za zmarłych rodzi-

ców i zm. z rodz. Pasz-

kiewiczów i Zaborow-

skich  

1800 + Bolesław i Zofia 

Jóźwik  

19 stycznia, wtorek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 19) 

800 – o łaskę miłosier-

dzia Bożego i przebłaga-

nie za grzechy dla Wie-

sławy 

1800 + Henryk Rokicki, 

Henryka (k) Rodkiewicz 

1800 – o Boże bł. i 

wszelkie potrzebne łaski 

dla Ks. Mariusza w dniu 

imienin 

20 stycznia, środa 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 20) 

800 + Jadwiga Matra-

szek, Halina Skoniecz-

na, Irena Przytulska 

1800 – zbiorowa: - w 

intencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata,  z prośbą 

o Jego intronizację w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie i 

całym świecie; - za Kru-

cjatę Różańcową, aby 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

Zwykła  

17.01.2016 

17 stycznia, 2 Niedziela 

Zwykła  
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 17) 

830 + Emilia Leśkiewicz 

w 1 r. śm., Marianna 

Leśkiewicz w 29 r śm. 

1000 + Antoni Ziółkow-

ski w 34 r. śm. 

1130 - o łaskę zdrowia 

dla Marii i Aleksandra 

Wójcickich; + Marian-

na, Franciszka (k), Fe-

liks Wójciccy, + Stani-

sława (k), Antoni Jung, 

+ Antonina, Ignacy 

Kieszniawscy, 

1300 zbiorowa: - o zdro-

wie, bł. Boże i wszelkie 

potrzebne łaski dla Mak-

symiliana Jonasa z ok. 1 

rocz.  urodzin; - o zdro-

wie dla Andrzeja w 

ciężkiej chorobie; + 

Jadwiga, Edward Woź-

niakowie, Grażyna Nie-

wiadomska, + Ewa Ka-

licka w 1 r. śm.  

1800 - dz. w 150 r. po-

wstania Wawra 

18 stycznia, poniedzia-

łek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 18) 

800 + Irena Cywińska i 

Edward Uściński 

Polska była wierna Bo-

gu, krzyżowi i Ewange-

lii, wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

bł. Boże oraz wszelkie 

potrzebne dary i łaski 

dla Moniki; + Józefa 

Jamrożek w 30 dz. po 

śm., + Eugenia i Józef 

Dziurkowscy  

21 stycznia, czwartek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 21)  

800 + Teofil Rybczak w 

5 r. śm. 

1800 + Anna, Józef i 

Władysław Małyska 

1800 - dz.-bł. w 18 uro-

dziny Magdaleny, o bł. 

Boże, łaskę zdrowia i 

opiekę Matki Bożej dla 

Jubilatki 

22 stycznia, piątek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 22) 

800 – o szczęśliwy prze-

bieg ciąży i szczęśliwe 

rozwiązanie dla żony 

Doroty 

1800 zbiorowa: - o bł. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 2 Niedzielę Zwykłą  

17.01.2016 r. 

 Witamy dziś w naszej wspólnocie parafialnej gości z 

Centrum Diecezjalnego ŚDM, ks. Huberta Walczyka 

- Wicedyrektora Centrum, oraz Karolinę Błażejczyk - 

wolontariuszkę odpowiedzialną za promocję ŚDM w 

terenie. Po Mszy św. ofiarami do puszki będziemy 

mogli wesprzeć organizację i przebieg tegoż wydarze-

nia. 

 W dniu dzisiejszym o godz. 18.00 będzie odprawiona 

uroczysta Msza św. dziękczynna w 150. rocznicę 

powstania Wawra. Po Mszy św. ok. godz. 18.50 

Władze Samorządowe naszej Dzielnicy serdecznie 

zapraszają na koncert kolęd i pieśni celem uczczenia 

tego ważnego dla nas wydarzenia. 

 Podczas ubiegłotygodniowej kwesty na budowę or-

ganów piszczałkowych w naszym kościele zebrali-

śmy 5992,47 zł; 2 euro 75 eurocentów, jednego pensa 

i 60 kopiejek. 

Dziękujemy za wszystkie ofiary oraz  wpłaty dokony-

wane bezpośrednio na konto budowy i serdecznie 

prosimy o dalsze poparcie dla naszych działań. 

 Zapraszamy na kolędowanie ze scholą, które odbę-

dzie się za tydzień w niedzielę 24 stycznia o godz. 16 

w naszym kościele. Podczas tego spotkania zostanie 

także rozstrzygnięty test/konkurs internetowy ze zna-

jomości kolęd. W teście można wziąć udział tylko do 

piątku 22 stycznia. Link znajduje się na naszej para-

fialnej stronie internetowej. 

 Spotkanie z kandydatami do Bierzmowania odbę-

dzie się za tydzień, 24 stycznia po Mszy św. o godz. 

11.30. 

 Siostry Loretanki zapraszają dziewczęta podczas ferii 

na Rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Lore-

tańskiej w Loretto koło Kamieńczyka w dniach od 31 

stycznia do 5 lutego. Temat rekolekcji brzmi „Swoim 

życiem zmieniam świat” a poprowadzi je ks. Paweł 

Kobiałka. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie 

www.powolanialoretanki.pl lub u s. Teresy Kamiń-

skiej pod numerem telefonu 698 130 279. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Parafianom za 

spotkanie w rodzinie, w rodzinnym mieszkaniu i do-

mu.  

W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 

według następującego porządku:  

Iz 62,1-5; 

1 Kor 12,4-11; 

2 Tes 2,14; J 

2,1-12  

W Kanie Galilejskiej odby-

wało się wesele i była tam 

Matka Jezusa. Zaproszono na 

to wesele także Jezusa i Jego 

uczniów. A kiedy zabrakło 

wina, Matka Jezusa mówi do 

Niego: Nie mają już wina. 

Jezus Jej odpowiedział: Czyż 

to moja lub Twoja sprawa, 

Niewiasto? Czyż jeszcze nie 

nadeszła godzina moja? 

Wtedy Matka Jego powie-

działa do sług: Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam 

powie. Stało zaś tam sześć 

stągwi kamiennych przezna-

czonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda 

mogła pomieścić dwie lub 

trzy miary. Rzekł do nich 

Jezus: Napełnijcie stągwie 

wodą! I napełnili je aż po 

brzegi. Potem do nich powie-

dział: Zaczerpnijcie teraz i 

zanieście staroście weselne-

mu! Oni zaś zanieśli. A gdy 

starosta weselny skosztował 

wody, która stała się winem - 

nie wiedział bowiem, skąd 

ono pochodzi, ale słudzy, 

którzy czerpali wodę, wie-

dzieli - przywołał pana 

młodego i powiedział do 

niego: Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, 

a gdy się napiją, wówczas 

gorsze. Ty zachowałeś dobre 

wino aż do tej pory. Taki to 

początek znaków uczynił 

Jezus w Kanie Galilejskiej. 

Objawił swoją chwałę i 

uwierzyli w Niego Jego 

uczniowie. Następnie On, 

Jego Matka, bracia i ucznio-

wie Jego udali się do Kafar-

naum, gdzie pozostali kilka 

dni.  

poniedziałek - 18 stycznia:  
 ul. Przelot i ul. Wygodna od godz. 16.00, ul. I Po-

przeczna blok 17 od godz.19.00 ks. Eugeniusz 

 ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna od godz. 16.00 ks. 

Marek 

 ul. Zambrowska 14 od godz. 16.00 z przerwą na 

Mszę św. ks. Proboszcz 

  wtorek - 19 stycznia: 
 ul. I Poprzeczna bloki: 18H, J, K i L od godz. 16.00 

ks. Marek 

 ul. II Poprzeczna od godz. 16.00 z przerwą na Mszę 

św. ks. Eugeniusz  

 ul. Hertza od godz. 16.00 z przerwą na Mszę św. ks. 

Mariusz 

 ul. III Poprzeczna od godz. 16.00 ks. Proboszcz 

 środa - 20 stycznia: 
 ul. Ukośna od godz. 16.00 z przerwą na Mszę św. 

ks. Marek 

 ul. IV Poprzeczna od godz. 16.00 strona parzysta ks. 

Proboszcz 

 ul. IV Poprzeczna od godz. 17.00 strona nieparzysta 

ks. Mariusz 

 ul. V Poprzeczna od godz. 16.00 ks. Eugeniusz 

 czwartek - 21 stycznia:  

 ul. VI Poprzeczna i ul. VII Poprzeczna od godz. 

16.00 ks. Eugeniusz 

 ul. Bosmańska i ul. VIII Poprzeczna od godz. 16.00 

z przerwą na Mszę św. ks. Marek 

 ul. IX Poprzeczna od godz. 17.00 ks. Mariusz   

piątek - 22 stycznia: 

 ul. Wydawnicza od godz. 16.00 ks. Proboszcz 

ul. Marysińska bloki od godz. 16.00 Eugeniusz i ks. 

Marek 

 sobota - 23 stycznia:  

 ul. Trawiasta od numerów początkowych - strona 

parzysta – od godz. 10.00 ks. Marek 

 ul. Trawiasta od numerów końcowych - strona pa-

rzysta – od godz. 10.00 – ks. Proboszcz 

  ul. Trawiasta od numerów początkowych - stro-

na nieparzysta – od godz. 10.00 ks. Eugeniusz 

 ul. Trawiasta od numerów końcowych - strona nie-

parzysta – od godz. 10.00 – ks. Mariusz 

 poniedziałek – 25 stycznia 

 ul. Marysińska z obu końców po obu stronach. 

II Niedziela Zwykła  

 

 Kana Galilejska  

 

 Obecność Jezusa i Maryi na godach 

weselnych w Kanie Galilejskiej 

podkreśla w sposób oczywisty 

godność małżeństwa i rodziny. W 

próg życia małżeńskiego i wszyst-

kich jego trosk wchodzi Chrystus. 

Jakby się spełniało nasze przysło-

wie, że „bez Boga ani do proga”. 

Małżeństwo bowiem, które chce 

zrozumieć siebie do końca – siebie 

odnaleźć – musi ze swoim niepoko-

jem, niepewnością i słabością, ze 

swoim życiem i śmiercią przybliżyć 

się do Chrystusa – Miłości nieskoń-

czonej i zawierzyć Mu swoje troski. 

Bez miłości zamarzają, zamierają 

wszystkie elementy, cała struktura 

małżeństwa. W samym bowiem 

centrum małżeństwa, a potem i 

rodziny – a nie na jej marginesie – 

winna palić się wieczna lampka 

Miłości, aby się realizowała przysię-

ga i wszystkie jej obietnice. 

W małżeństwie - a potem w rodzinie 

– człowiek doświadcza paradoksu, 

że dopóki sam dla siebie stanowi 

wszystko – dopóty nie jest jeszcze w 

sposób pełny z samym sobą. Dopie-

ro wtedy, gdy wychodzi poza siebie 

i ktoś drugi staje się ważniejszy niż 

on sam, z rąk tego drugiego otrzy-

muje swoje własne, prawdziwe „ja” 

w postaci „my”. Jest to zadanie 

bardzo trudne, ale możliwe do 

zrealizowania. Trzeba tylko mieć 

dobrą wolę, chcieć poznawać 

osobowość partnera i siebie samego, 

umieć rezygnować z siebie dla 

kogoś drugiego. Wymaga to odpo-

wiedniej kultury współżycia, regu-

larnej samokrytyki postępowania, 

codziennego regulowania styczności 

między małżonkami i członkami 

rodziny. Często – dla tego drugiego 

– trzeba przeciwstawić się różnego 

rodzaju nawykom, zachciankom i 

egoistycznym aspiracjom. 

W oczach Chrystusa wartość ma 

człowiek wewnętrzny o równym 

usposobieniu, łagodnym i cichym 

charakterze. Cała rodzina natomiast 

będzie wzrastała i rozwijała się gdy 

każdy z jej członków wiernie 

wypełnia swoje własne zadania. Ta 

wierność obowiązkom będzie 

niechybnie pomnażała spokój i 

szczęście. A gdzie miłość wzajemna 

i zgoda, jak wino i woda, tam jest 

rękojmia przemiany i pewność 

wielkiej miłości Boga. 

Świat, w którym zagrożone jest 

życie małżeńskie i rodzinne nie 

może przejść obojętnie wobec tego 

znaku i obrazu z Kany Galilejskiej. 

http://www.powolanialoretanki.pl
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160117.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160117.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160117.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160117.htm#czytania

