
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 Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

1300  + Antoni Okniński 
w 16. r.śm., Leokadia, 
Leopold, Eugenia i Bo-
lesław Żurawscy  
1800 – za Parafian 

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  
 

11 grudnia, 3 Niedziela 
Adwentu 

700 + Leokadia, Henryk 
Bereda, cr. Kaniowskich 
i Beredów 
830 + Leokadia, Stani-
sław, Franciszek, Mar-
cin, Władysław, Adam, 
Maria, cr. Wróblów, 
Wiewiórków, Radzi-
kowskich 
1000 + Stefania i Franci-
szek Chmiel 
1130 + Maria Krzyża-
nowska w 11. r.śm., cr. 
Jurkiewiczów, Kowal-
skich, Kaczyńskich, 
Dudzińskich, Niedziń-
skich, Krzyżanowskich, 
Głowackich 

Sokólskie 
5 grudnia, poniedzia-

łek,  
630 + Sr. Efrema Jaskóła 
800 wolna 
1800 + Maria i Kazimierz 
Majda 

6 grudnia, wtorek,  
630 + Sr. Archangela 
800 + Kajetan Domański 
w 3.r.śm. 
1800 + Ryszard Żebrow-
ski w 4. r.śm., Wanda i 
Aleksander Siwińscy 
1800 + Bartosz Dzikow-
ski w 2.r.śm, Barbara 
Grochowska 
7 grudnia, środa, Św. 
Ambrożego, biskupa i 

doktora Kościoła, 
wspomnienie 

630 wolna 
800 + Aleksandra(k), 
Jadwiga, Piotr, Franci-
szek, Feliks i Jan Bogusz 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz 
dziękczynnej za 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 nawróce-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Adwentu  

04.12.2016 

4 grudnia, 2 Niedziela 
Adwentu 

700 – o Boże bł., zdrowie 
i potrzebne łaski dla 
Siostry Barbary Cydzik 
w dniu imienin 
830 – za Parafian 
1000 RM – dz. Panu Bo-
gu i MB za 25. lat dzia-
łalności Radia Maryja, z 
prośbą o Boże bł. na 
dalsze lata działalności 
Radia Maryja i dzieł 
przy nim powstałych 
1130 + Barbara Życień-
ska, Irena i Stanisław 
Paszkiewicz, Henryk 
Błędowski 
1300  chrzest: Jakub Jan, 
Zofia; zbiorowa: - o 
Boże bł. i opiekę MB dla 
Marka i Beaty w 33. r. 
ślubu oraz Jarka i Domi-
niki w 11. r. ślubu; - o 
zdrowie i błog. Boże dla 
Janiny; - o zdrowie i 
potrzebne łaski dla Jani-
ny Lenox; + Franciszek 
Lenox; + Tadeusz Ol-
szewski w 3.r.śm., Maria 
Olszewska w 55.r.śm., 
cr. Olszewskich; + Ma-
rian Marchel w 8.r.śm.; 
+ Stanisław Frąckiewicz 
w 35. r.śm., cr. Frąckie-
wiczów i Szczęsnych, 
Józefa(k), Franciszek, 
Helena, Władysław; + 
cr. Olszewskich;  
1800 + Joanna i Gertruda 

nie i łaskę trzeźwości dla 
Marka; + Marcjanna 
Świętochowska, Broni-
sław Świętochowski, 
Alfred Paszkowski; + 
Paweł Korycki 

8 grudnia, czwartek, 
Niepokalane Poczęcie 

NMP, uroczystość 
630 wolna 
800 wolna 
1800 + Marian Chmiel z 
racji imienin 

9 grudnia, piątek,  
630 + Leokadia z racji 
imienin, Feliks, Andrzej 
Kamińscy 
800 wolna 
1800 zbiorowa: - z proś-
bą o Boże bł. dla Piotra 
w dniu imienin; + Stefan 
Fronczak w 7. r.śm.,  

10 grudnia, sobota, 
NMP Loretańskiej, 

wspomnienie 
630 + Maria Kowalska z 
racji imienin 
800 + Marian Marchel w 
8. r.śm. 
1800 + Zygmunt Mariań-
ski w 13. r.śm.,  
1800 + Wiesława(k) Bli-
charska w 17. r.śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 2 Niedzielę Adwentu 

4.12.2016 r. 

 Przez cały Adwent, Msza św. Roratnia ku czci 
NMP jest odprawiana codziennie (oprócz nie-
dziel) o godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie 
dzieci z lampionami. Rekolekcje Adwentowe, 
które prowadzić będzie ks. dr Andrzej Gałka 
rozpoczną się w 3. Niedzielę Adwentu tj. 11 
grudnia i trwać będą do wtorku - 13 grudnia 
włącznie. 

 Dziś, ofiarami do skarbonki na środku kościoła - 
Dar Serca możemy wspierać Kościół na Wscho-
dzie. Bóg zapłać. 

 Jak co miesiąc zapraszamy do wspólnej modli-
twy i Mszy św. w intencji Ojczyzny, dziś 
04.12.2016, o godz. 13.00. 

 Klerycy III roku naszego seminarium duchowne-
go zapraszają na przedstawienie teatralne: Don 
Camillo. W związku z tym zaproszeniem organi-
zujemy wyjazd do seminarium dziś, czyli 4 grud-
nia. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 15.00. Koszt 
10 zł. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się po 
Mszy św. do zakrystii. 

 Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie 
się w naszej parafii we czwartek, w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia - na 
wieczornej Mszy św. Tego dnia msze św. będą 
odprawione o godz. 6.30, 8.00 i 18.00. Formula-
rze Duchowej Adopcji są wyłożone na stoliku 
przy wyjściach z kościoła. Serdecznie wszyst-
kich zachęcamy! Coroczną praktyką zapraszamy 
na Godzinę Łaski pomiędzy 12.00 a 13.00 tegoż 
dnia. 

 Za tydzień - 11 grudnia, w ramach rocznego 
przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii 
Św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. o 
godz. 11.30, którą będzie prowadził ks. Rekolek-
cjonista. Obecność dzieci obowiązkowa. Dzieci 
otrzymają medalik NMP. 

 Opłatki na stół wigilijny można nabywać u sio-
stry Elżbiety w zakrystii. Można też zaopatrzyć 
się Kalendarz Kresowy na rok 2017 wydany 
przez Siostry od Aniołów z Wilna. W ten sposób 
można też pomóc Siostrom w pracy apostolskiej. 

Iz 11,1-10; 
Rz 15,4-9; 
Mt 3,1-12  

W owym czasie wystąpił Jan 
Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: Nawróćcie 
się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie . Do niego to 
odnosi się słowo proroka 
Izajasza, gdy mówi: Głos 
wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, 
Dla Niego prostujcie ścieżki. 
Sam zaś Jan nosił odzienie z 
sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a 
jego pokarmem była szarań-
cza i miód leśny. Wówczas 
ciągnęły do niego Jerozolima 
oraz cała Judea i cała okoli-
ca nad Jordanem. Przyjmo-
wano od niego chrzest w 
rzece Jordan, wyznając przy 
tym swe grzechy. A gdy 
widział, że przychodzi do 
chrztu wielu spośród faryze-
uszów i saduceuszów, mówił 
im: Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed 
nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, 
że możecie sobie mówić: 
Abrahama mamy za ojca, bo 
powiadam wam, że z tych 
kamieni może Bóg wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera do korzenia drzew 
jest przyłożona. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje 
dobrego owocu, będzie 
wycięte i w ogień wrzucone. 
Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia; lecz Ten, który 
idzie za mną, mocniejszy 
jest ode mnie; ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów. 
On was chrzcić będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma 
On wiejadło w ręku i oczyści 
swój omłot: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali 
w ogniu nieugaszonym.  

 W kiosku parafialnym jest do nabycia książka; 
„Na nitce Bożego Miłosierdzia”. Są to wspo-
mnienia o śp. Ks. Feliksie Folejewskim, który 
wielokrotnie głosił rekolekcje w naszej parafii. 
Książka może być świetnym prezentem z okazji 
Bożego Narodzenia. 

 W związku z przypadającą w przyszłym roku 
100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie 
w naszej parafii organizujemy pielgrzymkę do 
miejsca wielkich objawień. Spotkanie organiza-
cyjne odbędzie się w niedzielę 11 grudnia o 
godz. 15.00 w sali na plebanii. Osoby zaintereso-
wane prosimy o dostarczenie na spotkanie ksero 
dowodu osobistego lub paszportu. 

 Dla bardziej owocnego zaangażowania się w 
nowennę do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - odpra-
wianą w każdy czwartek - w kiosku można na-
być modlitewnik do Bł. Ks. Jerzego z nowenną 
i Jego biogramem osobistym i duszpasterskim 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zapra-
sza na spotkanie formacyjno-modlitewne w środę 
o 19.00 w sali katechetycznej. 

 Młodzież gimnazjalną i licealna zapraszamy na 
spotkanie oazy w czwartek o 19.00 w sali na 
plebanii. 

  Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów 
zapraszają do udziału w kolejnej kweście, jaka 
odbędzie się za tydzień. Dziękując za modlitwę i 
ofiary, zachęcamy do nabycia kalendarzy na 

przyszły rok oraz przypominamy o możliwo-
ści odliczenia od podatku przekazanych na konto 
bankowe ofiar na budowę organów. Szczegóły w 
Wiadomościach Parafialnych i na stronie interne-
towej. 

 Przez dwie kolejne niedziele: 11 i 18 grudnia, 
Parafialny Zespół Caritas rozprowadzać będzie 
świece na stół Wigilijny. Zachęcamy bardzo do 
zakupu gdyż, dochód przeznaczony jest na lecze-
nie dzieci przewlekle chorych.  

 Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu. 

Wszyscy mogą być 
zbawieni 

 
 Wszystkie narody 
Bóg pragnie zbawić. 
Narody to czują. Mo-
że dlatego skupiają 
się wokół Papieża 
pielgrzymującego i 
szukają ratunku w 
jego nauce i dobroci. 
Chcą być jednym 
ludem Bożym, uświę-
cać się Bożym sło-
wem i umacniać się 
Duchem Świętym w 
drodze do wieczno-
ści. To Chrystus osta-
tecznie kształtuje 
historię ludzkości. 
Obrazy przedstawio-
ne w pierwszym dzi-
siejszym czytaniu są 
symbolem idealnych 
stosunków między 
ludźmi i narodami. 
To zapanuje wtedy, 
kiedy ludzie uznają i 
przyjmą prawo Boże. 
Rozstrzygającym 
motywem i normą 
naszego codziennego 
postępowania powi-
nien być sam Chry-
stus. Co On uczynił-
by na naszym miej-
scu? Dla Niego więc 
trzeba przygotować 
drogę, wyprostować 
swoje ścieżki i na-
wracać się codzien-
nie, jeśli pobłądzili-
śmy. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161204.html#czytania
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