
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. 

Szczepan oraz ich syno-
wie: Janusz i Zbyszek 
Targowscy; + Stefania i 
Eugeniusz Muszyńscy, 
Halina i Zygmunt Kmera 
1800 – o Boże bł. z okazji 
urodzin dla Katarzyny, 
Klaudii i Niny 

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  
 

Mioduchowskich, Alber-
skich, Hanna Leszczyń-
ska, Teodozja Denisiuk; 
+ Marianna Wójcicka w 
1. r. śm., Stanisława(k) i 
Antoni Jung, Franciszka
(k) i Feliks Wójciccy, 
Antonina(k) i Ignacy 
Kieszniewscy oraz o 
zdrowie dla Aleksandra 
Wójcickiego i jego sio-
stry Marii; + Maria z 
Wyrzykowskich Toth w 
2. r. śm., cr. Wyrzykow-
skich i Toth; + Gabriela
(k) Rzepecka w 4. r. śm., 
cr. Binków, Markow-
skich i Rzepeckich; + 
Teofil Rybczak w 6. r. 
śm.; + Michalina i 

11 stycznia, środa,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.10) 
700+ za zmarłe Siostry 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.3) 
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-
nie i łaskę trzeźwości dla 
Marka; - o Boże bł. dla 
chorych w naszej parafii; 
+ Stanisław, dusze w 
czyśćcu cierpiące oraz za 
konających 
12 stycznia, czwartek,  

700 + Maria Kosiorek 
(greg.11) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.4) 
1800 + Jadwiga Pawelska 
w 5. r.śm. 

13 stycznia, piątek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.12) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.5) 
1800 zbiorowa: + Zbi-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela po  
Narodzeniu Pańskim,  

Chrzest Pański,   
08.01.2017 

8 stycznia, niedziela, 
Chrzest Pański, święto 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.7) 
830 + Aniela, Ftanciszek i 
c.r. Sędek 
1000 KBO – w intencji 
wszystkich ofiarodaw-
ców 
1130 – z prośbą o Bł. 
Boże i opiekę MB Nie-
ust. Pomocy dla Gabrysi 
Ostrowskiej w 2 r. uro-
dzin 
1300  + Aleksandra(k) w 
42. r. śm. i Paweł w 42. 
r. śm., Kępka, Szymon 
Makulec w 38. r. śm., 
oraz o zdrowie i pokój 
serca dla Roberta 
chrzest: Antoni Gustaw  
1800 + Marcjanna i Anto-
ni Beniccy, cr. Benickich 

9 stycznia, poniedzia-
łek,  

700 + Maria Kosiorek 
(greg.8) 
700 + za zmarłą Siostrę 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.1) 
1800 + Natalia Albingier 
– Brodowska w 3. r.śm. 

10 stycznia, wtorek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.9) 
700 + za zmarłe Siostry 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.2) 
1800 + Kazimierz Długo-
kęski w 3. r.śm. 

gniew w 3. r.śm., Helena 
i Kazimierz Gajewscy, + 
Wacław Borowski i jego 
rodzice; + Ludwik Kra-
sowski w 30. r. śm., Au-
relia Krasowska w 32. r. 
śm., cr. Krasowskich i 
Ślebzaków 

14 stycznia, sobota,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.13) 
800  + Weronika, Tade-
usz, Janina, Józefa(k), 
Władysław, cr. Kaczo-
rowskich i Kowalskich 
1800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.6) 
15 stycznia, 2 Niedziela 

Zwykła 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.14) 
830 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.7) 
1000 + Franciszek Bora-
tyński, cr. Boratyńskich 
1130 + Krzysztof Rusi-
niak, Eugenia i Stanisław 
Rusiniak 
1300  zbiorowa; + Ma-
rianna, Józef i Jerzy Po-
śnik, cr. Pośników i Ma-
tyjów, Leokadja, Zofia, 
Wiktor i Seweryn Woź-
niak, cr. Woźniaków, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim,  

Chrzest Pański 
08.01.2017 r. 

 Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy 
okres Narodzenia Pańskiego. 

 Dziś w niedzielę - 08.01 - o godz. 11.30 Msza św. i 
spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących 
się do I Komunii św.  

 Również dziś, w niedzielę - 08.01 - zapraszamy o 
godz. 19.00 na kolejny wykład Kursu Biblijnego. 
Tematem wykładu będą Patriarchowie Starego 
Testamentu. 

 W piątek - 13 stycznia o godz. 17.15 zapraszamy 
na Różaniec Fatimski. 

 Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę miesią-
ca, odbywa się kwesta na rzecz budowy organów 
piszczałkowych w naszym kościele. Po każdej 
Mszy Świętej można wesprzeć nasze wspólne dzie-
ło ofiarami składanymi do puszek. Msza Św. o 
godz. 10 zostanie odprawiona w intencji wszyst-
kich wspierających dzieło budowy organów. 
Dzięki ofiarności naszych Parafian i Gości, na kon-
cie organowym zgromadzono już prawie 470 tys. 
zł, co stanowi blisko połowę wartości instrumentu. 
Przy tej okazji pragniemy poinformować, że w celu 
uhonorowania ofiarodawców, w przyszłym miesią-
cu pod chórem umieścimy pamiątkowe tablice z 
nazwiskami fundatorów co najmniej jednej pisz-
czałki. Przypominamy, że średni przewidywany 
koszt jednej piszczałki to 700zł. Umieszczanie 
tablic z nazwiskami ofiarodawców jest często sto-
sowaną praktyką wyrażenia wdzięczności za ofiar-
ność. Gdyby ktoś z fundatorów chciał pozostać 
anonimowy, to prosimy o kontakt z 
KBO. Najlepiej można tego dokonać pisząc e-mail 
na adres: budujemyorga-
ny@gmail.com ewentualnie dzwoniąc na numery 
telefonów: 502 465 572 lub 608 309 743. 
Tablice będą na razie w wersji roboczej, by umoż-
liwić wprowadzanie korekt oraz aktualizację w 
miarę wpływu nowych ofiar. Wersja docelowa 
tablic z nazwiskami fundatorów co najmniej jednej 
piszczałki zostanie  przygotowana i zamontowana 
po ukończeniu budowy organów. 

  Wszystkim naszym Parafianom, którzy kolędo-
wali z księżmi w swoich domach składamy ser-

Iz 42,1-4.6-7; 
Dz 10,34-38; 
Mt 3,13-17  

Jezus przyszedł z 
Galilei nad Jordan 
do Jana, żeby 
przyjąć chrzest od 
niego. Lecz Jan 
powstrzymywał 
Go, mówiąc: To ja 
potrzebuję chrztu 
od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do 
mnie? Jezus mu 
odpowiedział: Po-
zwól teraz, bo tak 
godzi się nam wy-
pełnić wszystko, co 
sprawiedliwe. Wte-
dy Mu ustąpił. A 
gdy Jezus został 
ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł 
z wody. A oto 
otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego 
zstępującego jak 
gołębicę i przycho-
dzącego na Niego. 
A głos z nieba mó-
wił: Ten jest mój 
Syn umiłowany, w 
którym mam upo-
dobanie.  

deczne Bóg zapłać!  
 W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie 
się według następującego porządku: 

poniedziałek - 09 stycznia: 
ul. Pazińskiego 3A - godz. 16.00; 3B – godz. 17.00, 
1E - godz. 18.00; 1F - godz. 18.15; 1G - godz. 18.30; 
3C - godz. 19.00; 3D - godz. 19.30; xProboszcz  
ul. Pazińskiego 4 – godz. 17.00, 5 od godz. 18.30 

xMariusz 
ul. Pazińskiego 5A - godz. 16.00, 5B - godz. 17.30; 7 

– godz. 18.30 xPaweł 
wtorek - 10 stycznia: 
ul. Pazińskiego  6 - godz. 16.00 xProboszcz  
ul. Pazińskiego  9 – godz. 17; 11 – godz. 18; xMa-
riusz 
ul. Zorzy 26 – godz. 16.00; 26A – godz. 17.00; 26B 

– godz. 18.30; xPaweł  
środa - 11 stycznia:  
ul. Zorzy 28 – godz. 16.00; 28A – godz. 17.30; 28B 

– godz. 18.30; xProboszcz 
ul. Zorzy 30 – godz. 16.00; 30A – godz.  17.30 x 
Paweł  
ul. Zorzy 30B – godz. 17.00; 32 – godz. 18.30; ul. 
Pazińskiego - domki – godz.19.30 xMariusz 
czwartek - 12 stycznia: 
ul. Zorzy 32A – godz. 16.00; 32B – godz. 17.00 xPa-

weł  
ul. Axentowicza 1 - godz. 16.00 xProboszcz 
ul. Axentowicza 3 - godz. 16.30; ul. Axentowicza 

domki – godz. 19.30 xMariusz 
piątek - 13 stycznia:  
ul. Zorzy – domy - godz. 16.00 xPaweł 
ul. Przelot – godz. 16.00, ul. Wygodna - godz. 17.00, 

I Poprzeczna blok 17 – godz. 18.00 xProboszcz 
ul. Ukośna od godz. 17.00 xMariusz 
sobota - 14 stycznia: 
ul. Stradomska od ul. B. Czecha strona parzysta – 

godz. 10.00 xProboszcz 
ul. Stradomska od ul. B. Czecha strona nieparzysta – 

godz. 10.00 xMariusz 
ul. Stradomska bloki – godz. 10.00 xPaweł 

Syn Umiłowany  
 
 Od ewangelicznej rela-
cji o chrzcie Jezusa – 
refleksja nasza prowa-
dzi nas prostą drogą do 
naszego chrztu – inicja-
cji chrześcijanina. Jezus 
przychodzi nad Jordan 
jako jeden z wielu. 
Dziwny jest dialog Jana 
z Jezusem. Syn Boży – 
Jezus Chrystus prosi o 
chrzest. A więc wkracza 
we wszystko, co jest z 
człowieczeństwem 
związane, prócz grze-
chu. Podąża tam, dokąd 
idą wszyscy ludzie. 
Staje w rzędzie pokutu-
jących i przyjmujących 
rytm oczyszczenia. Bóg 
Ojciec zaświadcza o 
Jezusie, że jest Jego 
Synem umiłowanym. 
Jest więc tym, na które-
go czekano. To świa-
dectwo złożone w miej-
scu wielkiego zgroma-
dzenia – jest formą uro-
czystej prezentacji Jezu-
sa. Jest dalszym ciągiem 
Objawienia – Epifanii. 
Cała Trójca Święta 
objawia Siebie w Jedno-
ści. Żar Ducha popro-
wadzi odtąd Jezusa na 
pustynię, do Galilei, do 
Jerozolimy i na Golgo-
tę. Będąc pośród nas 
stał się naszą nadzieją i 
celem, znakiem i wy-
zwaniem, tym kogo 
poszukujemy i na kogo 
czekamy. Wszystko 
jednak musi przekra-
czać nasze doczesne 
parametry. 
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