
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. 

Krzykowska w 1. r. 
śm., Kazimierz Krzy-
kowski 
1800 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 11) 
 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

cjach Ojca św., Ko-
ścioła, Ojczyzny, Ra-
dia Maryja, TV 
Trwam i Naszego 
Dziennika 
1130 + Regina i Jerzy 
Dudek, Piotr i Geno-
wefa Jedynak 
1300 zbiorowa; za 
Ojczyznę; + Kazi-
mierz Dawidek (od 
Siostry); + Jerzy Mar-
kuszewski w 2. r. śm., 
Aleksander Woźnica, 
Stanisława (k), Piotr 
Gajda oraz zm. z ich 
rodzin; + Stefan Bu-
jalski; + Daniela 

Szczęsny w 58. r.śm., 
cr. Szczęsnych 
1800 + Witold Ossow-
ski w 10. r.śm. 

3 lutego, środa 
700 - wolna 
800 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 7) 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  
z prośbą o Jego intro-
nizację w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wier-
na Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasno-
górskie; + Kazimierz 
Dawidek w 30. dni po 
śm.; + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, Jani-
na i Michał Misztal, 

4 lutego, czwartek 
700 + Elżbieta Kowa-
lewska 
800 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 8) 
1800  - dz.-bł. w 60. r. 
ślubu PP Stanisławy i 
Jana Komorowskich 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Zwykła  

31.01.2016 

31 stycznia, 4 Nie-
dziela Zwykła  

700 + S. Joanna Komo-
sińska 
830 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 4) 
1000 – dz. za Rok Ży-
cia Konsekrowanego 
10

00 - KR 
1130 + Wacław Zając i 
jego rodzice 
1300 + Konstanty Dy-
mek w 15 r. śm. 
1800 + Witold Makow-
ski 
1 lutego, poniedzia-

łek 
7

00 – o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
800 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 5) 
1800 + Zbigniew Si-
mon w 32. r.śm., Bar-
bara Dryńska w 15. 
r.śm.  

2 lutego, wtorek, 
Ofiarowanie Pańskie, 

święto 
700 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 6) 
800 + Maria Jarosław-
ska, Barbara i Zyg-
munt  
1000 - wolna 
1800 + Kazimierz 

1800 + Irena Więsław 
w 4. r.śm. 
5 lutego, piątek, św. 

Agaty, dziewicy i 
męczennicy, wspo-

mnienie 
700 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 9) 
700 + Cecylia Koziej w 
28. r.śm., i cr. 
800 - wolna 
18

00 zbiorowa:  
6 lutego, sobota, św. 
męczenników Pawła 
Miki i Towarzyszy, 

wspomnienie 
700 - wynagradzająca 
800  + Tadeusz Umia-
stowski w 1. r.śm. 
1800 + Anna Mosiej-
czuk (greg. 10) 
1800 + Sławomir 
Szamweber w 11. 
r.śm., Stanisław 
7 lutego, 5 Niedziela 

Zwykła  
700 + Eugeniusz Ko-
sieradzki w 5. r.śm. 
830 zajęta 
1000 RM – w inten-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 4 Niedzielę Zwykłą  

31.01.2016 r. 
 

 Dnia 2 lutego 2016 roku kończy się Rok Życia Konse-
krowanego. Ojciec Święty Franciszek zalecił, aby do-
konał się on w poszczególnych diecezjach poprzez 
trzydniowe obchody , dla podkreślenia daru jakim jest 
życie konsekrowane dla Kościoła. Będzie to specyficz-
ne dziękczynienie za obecność, posługę i modlitwę osób 
konsekrowanych w Kościele. Dziś, 31 stycznia o godz. 
10.00 podczas uroczystej Mszy św. będziemy dzięko-
wać Bogu za nasze Siostry i Braci, a po Mszy św. odbę-
dzie się adoracja relikwi świętych założycieli Zgroma-
dzeń Sióstr mieszkających w naszej parafii. Msze św. 2 
lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego będą odpra-
wione o godz. 7,8,10 i 18. Ofiary złożone tego dnia na 
tacę przeznaczone są na zakony klauzurowe. 

 Obchodzony z inicjatywy Raoula Follereau 63. Świato-
wy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia 
mieszkańcom zamożnych krajów o zapomnianej choro-
bie i zapomnianych chorych, którym od stuleci służą 
misjonarze. To także okazja do wsparcia ich heroicznej 
pracy modlitwą i ofiarą, pamiętając, że trąd występuje 
w najbiedniejszych regionach świata, gdzie często nie 
ma żadnych struktur medycznych, gdzie brakuje środ-
ków na zakup podstawowych leków czy opatrunków. W 
ostatnią niedzielę stycznia w krajach misyjnych odpra-
wiane są specjalne nabożeństwa dziękczynne i organi-
zowane festyny dla trędowatych a przed kościołami na 
całym świecie zbierane są pieniądze. Dzięki Międzyna-
rodowej Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau, której 
częścią jest Fundacja Polska, pomoc trafia tam, gdzie są 
największe potrzeby. Kierując nasz doroczny apel o 
wsparcie licznych dzieł realizowanych na rzecz trędo-
watych dziękujemy za pomoc, jaka od lat płynie z Pol-
ski do ośrodków misyjnych na całym świecie. Serdecz-
ne Bóg zapłać. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia 
Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15.00, 
a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po południu o 
godz. 16.00. Z racji na ferie Mszy św. pierwszo-
piątkowej o godz. 16.30 nie będzie. Tego dnia kancela-
ria parafialna będzie nieczynna. Do chorych Ks. Pro-
boszcz uda się w piątek - 5 lutego od godz. 9.00, a Ks. 
Wikary w sobotę - 6 lutego od godz. 9.00. Po Mszy św. 
o godz. 18.00 w piątek - Adoracja Najśw. Sakramentu 
do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z Duchu św.  
W sobotę różaniec wynagradzający o godz. 6.30. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Parafianom za 
spotkanie w rodzinie, wspólna modlitwę w rodzinnym 

Jr 1,4-5.17-19; 
1 Kor 12,31-
13,13 
Łk 4, 21-30  

Począł więc mówić do 
nich: Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście 
słyszeli. A wszyscy przy-
świadczali Mu i dziwili się 
pełnym wdzięku słowom, 
które płynęły z ust Jego. I 
mówili: Czy nie jest to syn 
Józefa? Wtedy rzekł do 
nich: Z pewnością powie-
cie Mi to przysłowie: 
Lekarzu, ulecz samego 
siebie; dokonajże i tu w 
swojej ojczyźnie tego, co 
wydarzyło się, jak słysze-
liśmy, w Kafarnaum. I 
dodał: Zaprawdę, powia-
dam wam: żaden prorok 
nie jest mile widziany w 
swojej ojczyźnie. Napraw-
dę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy 
niebo pozostawało za-
mknięte przez trzy lata i 
sześć miesięcy, tak że 
wielki głód panował w 
całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został 
posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich 
nie został oczyszczony, 
tylko Syryjczyk Naaman. 
Na te słowa wszyscy w 
synagodze unieśli się 
gniewem. Porwali Go z 
miejsca, wyrzucili Go z 
miasta i wyprowadzili aż 
na stok góry, na której ich 
miasto było zbudowane, 
aby Go strącić. On jednak 
przeszedłszy pośród nich 
oddalił się.  

mieszkaniu i domu. Zakończyliśmy tegoroczną Kolę-
dę. Gdyby ktoś z naszych Parafian chciał przyjąć księ-
dza Po Kolędzie, prosimy o umówienie terminu w za-
krystii. 

 Okres karnawału w tym roku już niedługo się skoń-
czy. 10. lutego Środa Popielcowa rozpocznie Wielki 
Post. Pragniemy na zakończenie karnawału zaprosić do 
wspólnej zabawy w sobotę - 6. lutego w sali parafialnej 
w godz. 19-22. Chętnych uczestników prosimy o zapi-
sanie się na listę w zakrystii i przygotowanie karnawa-
łowych słodkości. Muzyka wszystkich pokoleń. Nie 
przewidujemy żadnych opłat. 

 W obecnych trudnych czasach staramy się dotrzeć do 
rodzin katolickich, którym zależy na wychowaniu córek 
w duchu wartości chrześcijańskich. Nasza szkoła ma 95
-letnią tradycję i na stałe zapisała się w historię Warsza-
wy.  Ze względu na posiadany internat, mamy możli-
wość kształcenia dziewcząt z różnych stron Polski. 
Zapraszamy uczennice i ich rodziców do naszej szkoły, 
która mieści się przy ul. Czerniakowskiej 137, na spo-
tkania informacyjne tzw. DNI OTWARTE w soboty 
20 lutego i 9 kwietnia w godzinach 11:00-14:00, pod-
czas których przedstawimy ofertę programową 
(gimnazjum, liceum i program matury międzynarodo-
wej). 

 Jestem pewna ze moja parafia pomoże mi w sprawie 
znalezienia płatnej opiekunki dla mojej Mamy, która 
mieszka obecnie w Radości. Bardzo prosiłabym o ogło-
szenie, że potrzebna jest opiekunka dla starszej pani. 
Jeżeli zgłosi sie jakaś pani to proszę podać ze w skład 
obowiązków wchodzi ranna toaleta, przygotowanie 
śniadania, posiłku w południe, pomoc przy spacerach 
po domu. Praca  8 godzin, 15 zł na godzinę lub do usta-
lenia. Jestem pewna ze znajda sie osoby, które chcą 
trochę podreperować budżet, mieć zajecie i towarzy-
stwo. Serdecznie dziękuje i proszę o pomoc. Grażyna 
Wójcik. 

 Zachęcamy do zakupu "Naszego Dziennika", a w nim 
m.in. ciekawy MAGAZYN, z którego dowiecie się 
Państwo o tym, jak zatrudnianie obcokrajowców ze 
Wschodu wpływa na polski rynek pracy. W Naszym 
Dzienniku, także dramatyczne losy katolików w Ka-
zachstanie opisuje ks. prof. Waldemar Chrostowski. 
Nasz Dziennik, dostępny jest w kiosku parafialnym. 

Miara wielkości  
człowieka  

 
 Trudno jest być „ustami 
Boga”. W pierwszym 
czytaniu liturgicznym 
doświadcza tego prorok 
Jeremiasz, który odważnie 
głosząc Prawdę Bożą zo-
stał odrzucony i wygnany z 
ojczyzny. Chrystus głoszą-
cy Ewangelię w Nazaret 
zostaje także odrzucony. 
Ludzie Starego Testamentu 
czekali wprawdzie na 
Mesjasza, lecz przeoczyli 
moment Jego przyjścia, 
gdyż nadzieje ich nie po-
krywały się z rzeczywisto-
ścią. Wyobrażali sobie, że 
Mesjasz zjawi się w sposób 
nagły i cudowny, że przyj-
dzie otoczony majestatem i 
chwałą, a miejscem Jego 
będzie świątynia jerozo-
limska. Jego pierwsze 
spotkanie w świątyni było 
zwyczajne, ciche i zgodne 
z przepisami Prawa. Tęsk-
notami skrępowany czło-
wiek nie dostrzega nieraz 
Mesjasza działającego tuż 
obok w sposób cichy i 
niepozorny. Bez Niego 
jednak nie wiemy ani co to 
nasze życie, ani nasza 
śmierć, ani Bóg, ani my 
sami maleńcy w przestrze-
ni wszechświata. Wkrocze-
nie Słowa w nasz świat, w 
ludzką historię, trwa nadal. 
U Boga czasu nie ma. Kto 
więc rzetelnie, istotnie 
stara się żyć z Chrystusem 
i w Chrystusie, ten wierzy 
także wtedy, gdy nie jest 
jeszcze w stanie objąć i 
wyśpiewać życiem całego 
bogactwa miłości, która 
jest miarą wielkości czło-
wieka i o której mówi dziś 
św. Paweł. 
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