
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. 

14 lutego, 1 Niedziela 

Wielkiego Postu  

700 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Andrzeja z okazji rocz-

nicy urodzin 

830 + Mieczysław Mosiej-

czuk w 16. r.śm. 

1000 + Walentyna (k) 

1130 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 18) 

1300 + Helena Niczyporuk 

w 1. r.śm. 

1300 – dz.-bł. w 70. r. poży-

cia małżeńskiego PP Sabi-

ny i Mieczysława Jankow-

skich, z prośbą o bł. Boże i 

wstawiennictwo NMP dla 

całej Rodziny 

chrzest: Dominika Filip-

kowska 

1800 + Bronisław Rodzik 

 

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 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 16) 

1800 zbiorowa: - o bł. Boże 

dla dzieci, wnuczek oraz o 

światło Ducha Św. dla 

rodziców; + Lidia Adler w 

20.r.śm., Stefania i Antoni 

Rusinowscy, Stanisława i 

Eugeniusz Jacak, Jerzy 

Zalewski,  

13 lutego, sobota,  

700 – dz.- bł. z prośba o 

potrzebne łaski dla Henry-

ka i Weroniki z okazji 

urodzin i bł. Boże dla c.r. 

800  + + Anna Mosiejczuk 

(greg. 17) 

1800 – dz.-bł. w intencji 

Marysi z prośbą o światło 

Ducha św. na każdy dzień; 

+ Michał w 5. r. śm., 

(greg. 12) 

1800 + Krystyna, Edward 

Miśkowicz w 29. r. śm, 

Aleksandra (k) Tworek 

9 lutego, wtorek,  
700  + Stanisława (k), Mi-

chał, Eugeniusz, cr. Ptaków 

i Siejków 

800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 13) 

1800 + Maria i Jan Kozłow-

scy, Barbara i Antoni Świą-

teccy, cr. Świąteckich i 

Obłozów 

1800 + Stefania Dodacka w 

2. r.śm. 

10 lutego, Środa Popielco-

wa 

700 – wynagradzająca za 

grzechy duchowieństwa 

700 + Aleksander Ryżko 

900 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 14) 

1630 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, parafii, 

ojczyźnie i całym świecie; - 

za Krucjatę Różańcową, 

aby Polska była wierna 

Bogu, krzyżowi i Ewange-

lii, wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

zdrowie, Boże bł. i opiekę 

Matki Bożej dla Ewy, aby 

szczęśliwie zakończyła się 

terapia choroby nowotwo-

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  

Zwykła  

07.02.2016 

7 lutego, 5 Niedziela Zwy-

kła  

700 + Eugeniusz Kosieradz-

ki w 5. r.śm. 

830 + Romuald i jego rodzi-

ce 

1000 RM – w intencjach 

Ojca św., Kościoła, Ojczy-

zny, Radia Maryja, TV 

Trwam i Naszego Dzienni-

ka 

1130 + Regina i Jerzy Du-

dek, Piotr i Genowefa 

Jedynak 

1300 zbiorowa; chrzest: 

Sara Wierzbicka; za Ojczy-

znę, - dz.-bł. z podziękowa-

niem za otrzymane łaski 

oraz z prośbą o Boże bł. i 

prowadzenie dla Doroty i 

Romualda z okazji 18. r. 

ślubu oraz opiekę Bożą nad 

ich dziećmi; - dz. bł. w 18. 

r. urodzin Agaty z prośbą o 

Boże bł. dla Agaty i Micha-

ła; + Kazimierz Dawidek 

(od siostry); + Jerzy Mar-

kuszewski w 2. r. śm., 

Aleksander Woźnica, Sta-

nisława (k), Piotr Gajda 

oraz zm. z ich rodzin; + 

Stefan Bujalski; + Daniela 

Krzykowska w 1. r. śm., 

Kazimierz Krzykowski; + 

Maria i Stanisław Zając; 

1800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 11) 

8 lutego, poniedziałek 
700 + Dorota Juzala z racji 

imienin 

800 + Anna Mosiejczuk 

rowej; + Aleksandra (k) 

Nowakowska, Waleria i 

Julia Renkas i zm. z c.r.; + 

Bronisław Świętochowski, 

Sylwester Paszkowski, 

Marcjanna Świętochowska; 

Janina Roszuk w 1. r. śm., 

Stanisław Roszuk; + Maria 

Błaszkiewicz w 30. dni po 

śm., Wiesława Piórecka w 

1. r. śm., Jolanta Lulaj w 2. 

r.śm., Władysława (k) 

Banach w 26. r.śm., Mie-

czysław w 26. r.śm.,  

11 lutego, czwartek 
700 + Bronisława (k), Geno-

wefa, Marianna, Bolesław, 

Stanisław, Władysław, 

Maria, cr. Rosów 

800 + ks. Adam Sasin 

1000- w intencji chorych i 

osób starszych; w intencji 

Danuty z prośbą o bł. Boże 

i zdrowie z racji urodzin 

1800  + Anna Mosiejczuk 

(greg. 15) 

1800 + Dariusz Szerejko w 

1. r. śm. 

12 lutego, piątek,  
700 + Karolina, Helena, 

Katarzyna, Bronisława (k), 

Sabina, Aleksandra (k), 

Zygmunt, Sławomir, Anto-

ni,, cr. Rosów i Jedlaków 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 5 Niedzielę Zwykłą  

07.02.2016 r. 

 

 W najbliższą środę, tj. Popielec rozpoczyna-

my Wielki 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 trzeź-

wość oraz do składania i odnawiania przy-

rzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrze-

czeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej. 

Przepisy postne:  

  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. 

rok życia we wszystkie piątki w ciągu roku 

oraz Środę Popielcową. 

  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w 

Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek 

wszystkich między 18. a 60. rokiem życia 

  uzasadniona niemożliwość zachowania 

wstrzemięźliwości w piątek domaga się od 

chrześcijanina podjęcia innych form pokuty 

  W każdy piątek w Wielkim Poście odpra-

wiana 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 pasyjnym. 

Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu 

do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna 

przygotowuje katechumenów do obchodu 

paschalnego misterium przez różne stopnie 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wier-

nych przez wspomnienie przyjętego chrztu i 

pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu 

trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wiecze-

Iz 6,1-2a.3-8; 

1 Kor 15,1-

11; 

Łk 5,1-11  

Zdarzyło się raz, gdy tłum 

cisnął się do Niego, aby 

słuchać słowa Bożego, a On 

stał nad jeziorem Genezaret 

- zobaczył dwie łodzie, 

stojące przy brzegu; rybacy 

zaś wyszli z nich i płukali 

sieci. Wszedłszy do jednej 

łodzi, która należała do 

Szymona, poprosił go, żeby 
nieco odbił od brzegu. 

Potem usiadł i z łodzi nau-

czał tłumy. Gdy przestał 

mówić, rzekł do Szymona: 

Wypłyń na głębię i zarzuć-

cie sieci na połów! A Szy-

mon odpowiedział: Mistrzu, 

całą noc pracowaliśmy i 

niceśmy nie ułowili. Lecz na 

Twoje słowo zarzucę sieci. 

Skoro to uczynili, zagarnęli 

tak wielkie mnóstwo ryb, że 

sieci ich zaczynały się rwać. 

Skinęli więc na współtowa-

rzyszy w drugiej łodzi, żeby 

im przyszli z pomocą. Ci 

podpłynęli; i napełnili obie 

łodzie, tak że się prawie 

zanurzały. Widząc to Szy-

mon Piotr przypadł Jezuso-

wi do kolan i rzekł: Odejdź 
ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiek grzeszny. I jego 

bowiem, i wszystkich jego 

towarzyszy w zdumienie 

wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali; jak również Jaku-

ba i Jana, synów Zebedeu-

sza, którzy byli wspólnika-

mi Szymona. Lecz Jezus 

rzekł do Szymona: Nie bój 

się, odtąd ludzi będziesz 

łowił. I przyciągnąwszy 

łodzie do brzegu, zostawili 

wszystko i poszli za Nim.  

rzy Pańskiej wyłącznie. 

 Światowy Dzień Chorego obchodzić bę-

dziemy w dniu Matki Bożej z Lourdes - 11 

lutego - w najbliższy czwartek. O godz. 

10.00 rozpocznie się Msza św. sprawowana 

w intencji chorych z prośbą o zdrowie, bło-

gosławieństwo i potrzebne łaski w niesieniu 

krzyża. Po homilii będzie można we wspól-

nocie przystąpić do Sakramentu Chorych. Po 

Mszy św. będzie udzielone wszystkim 

uczestnikom specjalne błogosławieństwo 

Najśw. Sakramentem. Na zakończenie ser-

decznie zaprasza na poczęstunek Parafialny 

Caritas. 

  W sobotę - 13.02 - o godz. 17.15 Różaniec 

fatimski. 

 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 

Warszawy.  Ze względu na posiadany inter-

nat, mamy możliwość kształcenia dziewcząt 

z różnych stron Polski. Zapraszamy uczenni-

ce i ich rodziców do naszej szkoły, która 

mieści się przy ul. Czerniakowskiej 137, na 

spotkania informacyjne tzw. DNI 

OTWARTE w soboty 20 lutego i 9 kwiet-

nia w godzinach 11:00-14:00, podczas któ-

rych przedstawimy ofertę programową 

(gimnazjum, liceum i program matury mię-

dzynarodowej). 

 W związku z trwającym Nadzwyczajnym 

Rokiem Świętym Miłosierdzia, w kiosku 

parafialnym jest do nabycia Bulla Misericor-

diae Vultus Ojca Św. Franciszka, która po-

może nam lepiej spojrzeć i lepiej zrozumieć 

sens Miłosierdzia Bożego i skorzystanie z 

duchowych dóbr. 

Na głębię  

 

 Zejdźmy na głębię dzi-

siejszych czytań Słowa 

Bożego. Przed Bożym 

Obliczem każdy z nas 

czuje, że jest tylko czło-

wiekiem małym, bezsil-

nym i zagubionym, jak 

prorok Izajasz. Ale Bóg w 

Swoim wielkim Miłosier-

dziu, ogniem Swojego 

Słowa oczyszcza nas i 

posyła na szerokie wody. 

To powołanie włożone 

jest w naszą naturę, w 

nasze przyrodzone zdol-

ności, dyspozycje, zamiło-

wania i możliwości. Im 

bardziej ułożymy życie, 

znając nasze możliwości, 

tym pełniejsza będzie 

nasza osobowość. Może-

my dziś za św. Pawłem 

powiedzieć: „za łaską 

Boga jestem tym, czym 

jestem”, lecz to nasze 

powołanie musi być wciąż 

aktualizowane, ukonkret-

niane, jak w obrazie dzi-

siejszej Ewangelii. „Nie 

lękajcie się iść w przy-

szłość przez Bramę, którą 

jest Chrystus. Wierzcie 

Jego słowom, wierzcie 

Jego Miłości. W Nim jest 

nasze zbawienie. Zanie-

ście przyszłym pokole-

niom świadectwo wiary, 

nadziei i miłości. Bądźcie 

wytrwali. Nie wystarczy 

przekroczyć próg, trzeba 

iść w głąb. Chrystus jest 

Bramą, ale jest też Drogą, 

Prawdą, Życiem. Idźcie 

wiernie drogą Chrystusa 

w nowe czasy”. (Jan Pa-

weł II). Decyzja do nas 

należy. 
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