
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. 

23. r. śm., Jadwiga Sze-
ląg 
1800 + Paweł Zawada w 
10. r.śm. 

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  
 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.28) 
830 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.21) 
1000 KR Intencja ewan-
gelizacyjna: Aby wszy-
scy chrześcijanie, docho-
wując wierności naucza-
niu Pana, angażowali 
się, przez modlitwę i 
miłość braterską, na 
rzecz przywrócenia peł-
nej jedności kościelnej i 
współpracowali, mierząc 
się z aktualnymi wyzwa-
niami stojącymi przed 
ludzkością. 
1130 + Janina Milch w 
12. r.śm. 
1300  + Antoni Szeląg w 

800 + Maria Kosiorek 
(greg.23)  
1800 + Irena Doszko w 
2.r.śm. 
25 stycznia, środa, Na-
wrócenie Św. Pawła, 

wspomnienie 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.24) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.17) 
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 zdrowie, bł. 
Boże i opiekę MB dla 
Jolanty Łukasiak; - w 
intencji Teresy i łaskę 
uzdrowienia, przebacze-
nia i pojednania oraz dar 
błogosławieństwa i po-
koju serca (nowenna 3); 
- o Boże bł. i zdrowie 
dla Karoliny z okazji 3. 
r. urodzin oraz c.r.; + 
Ewa Kalicka w 2. r. śm. 
26 stycznia, czwartek, 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Zwykła,   

22.01.2017 

22 stycznia, 3 Niedziela 
Zwykła 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.21) 
830 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.14) 
1000 + Anna, Józef i 
Władysław Małyska 
1130 + Henryka (k) Rod-
kiewicz, Henryk Rokicki 
1300  + Jadwiga i Edward 
Woźniak, Grażyna Nie-
wiadomska 
1300 + Piotr Niedziółka z 
okazji urodzin 
1300 – dz. za 8. lat mał-
żeństwa Klaudii i Ada-
ma oraz za 75. lat życia 
Agnieszki z prośbą o bł. 
Boże dla c.r. 
1800 + Maria i Wiktor 
Markowscy 
23 stycznia, poniedzia-

łek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.22) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.15) 
1800 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski dla 
Anny Godfryd w rocz. 
urodzin 

24 stycznia, wtorek, 
Św. Franciszka Saleze-
go, biskupa i doktora 

Kościoła, wspomnienie 
700 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.16) 
700 + Feliksa(k) Sitarska 
w 47. r.śm. 

Św. biskupów Tymo-
teusza i Tytusa, wspo-

mnienie 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.25) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.18) 
1800 + Zofia Broda w 18. 
r.śm. 
27 stycznia, piątek, Bł. 
Jerzego Matulewicza, 
biskupa, wspomnienie 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.26) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.19) 
1800 zbiorowa: + Alek-
sander Jackowski w 30. 
dni po śm.; + Janina i 
Michał Misztal, Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz 
28 stycznia, sobota, Św. 

Tomasza z Akwinu, 
prezbitera i doktora 

Kościoła, wspomnienie 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.27) 
800  + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.20) 
1800  + Franciszka(k) 
Jurczak 
29 stycznia, 4 Niedziela 

Zwykła 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
3 Niedzielę Zwykłą 

22.01.2017 r. 

  Wszystkim naszym Parafianom, którzy 
kolędowali z księżmi w swoich domach 
składamy serdeczne Bóg zapłać!  
 W tym tygodniu wizyta duszpasterska od-
będzie się według następującego porządku: 
poniedziałek – 23 stycznia 

 ul. Marysińska – domy - od ul. Czecha po 
obu stronach od godz. 16.00, ul. Podsta-
wowa od godz. 19.30 – ks. Proboszcz  
ul. Marysińska domy, strona parzysta od 
numerów początkowych od godz. 16.00 - 
ks. Mariusz 
ul. Marysińska domy, strona nieparzysta 
od numerów początkowych od godz. 
16.00 - ks. Paweł 

 wtorek – 24 stycznia 
 ul. Marysińska bloki 24A od godz. 16.00; 

bloki 32/34 A,B,C od godz. 17.00 – Ks. 
Mariusz 

 ul. Marysińska bloki 24 od godz. 16.00; 
bloki 32/34 D,E,G od godz. 17.00 – Ks. 
Paweł 

 Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Pa-
rafianom za spotkanie w rodzinie, wspólna 
modlitwę w rodzinnym mieszkaniu i domu. 
Zakończyliśmy tegoroczną Kolędę. Gdy-
by ktoś z naszych Parafian chciał przyjąć 
księdza Po Kolędzie, prosimy o umówienie 
terminu w zakrystii. 

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy na adorację Najświętszego Sa-
kramentu, w której wezmę udział także wę-
drownicy i przewodniczki - Skauci Europy. 

 Zbiórka ministrantów i kandydatów na mi-
nistrantów w sobotę o 9.30. Zapraszamy 
także chłopców, którzy chcieliby dołączyć 
do służby liturgicznej. 

 Tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę za-

Iz 8,23b-9,3;1 
 Kor 1,10-
13.17; 
Mt 4,12-23  

Gdy Jezus posłyszał, że 
Jan został uwięziony, usu-
nął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i 
osiadł w Kafarnaum nad 
jeziorem, na pograniczu 
Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo 
proroka Izajasza: Ziemia 
Zabulona i ziemia Neftale-
gou, Droga morska, Zajor-
danie, Galilea pogan! Lud, 
który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej 
krainy śmierci światło wze-
szło. Odtąd począł Jezus 
nauczać i mówić: Nawracaj-
cie się, albowiem bliskie 
jest królestwo niebieskie. 
Gdy Jezus przechodził 
obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał dwóch braci: Szymo-
na, zwanego Piotrem, i 
brata jego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do 
nich: Pójdźcie za Mną, a 
uczynię was rybakami ludzi. 
Oni natychmiast zostawili 
sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, 
ujrzał innych dwóch braci, 
Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego, Jana, jak z 
ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe 
sieci. Ich też powołał. A oni 
natychmiast zostawili łódź i 
ojca i poszli za Nim. I ob-
chodził Jezus całą Galileę, 
nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc 
Ewangelię o królestwie i 
lecząc wszelkie choroby i 
wszelkie słabości wśród 
ludu.  

praszamy na spotkania modlitewno-
formacyjne wspólnot działających w naszej 
parafii. Dorosłych zapraszamy na spotkanie 
odnowy w Duchu Świętym w dolnej kaplicy 
w środę o 19.00, a młodzież gimnazjalną i 
licealną na spotkanie wspólnoty oazowej w 
czwartek o 19.00 w sali kinowej. 

 Komitet Budowy Organów: Z radością 
informujemy, że stan konta organowego 
wyniósł obecnie 500 979,99 zł! Za ten nasz 
wspólny wysiłek składamy serdeczne Bóg 
Zapłać i nadal zapraszamy wszystkich  aby 
włączyli się do tej ważnej inicjatywy. Orga-
ny piszczałkowe to ostatni etap budowy ko-
ścioła. Przypominamy, że darowiznę na or-
gany, czyli cel kultu religijnego, można od-
pisać od podstawy opodatkowania. 

 Bezpieczna Jazda Jednośladem 2017 - 
pod tym hasłem zapraszamy rodziców, dzie-
ci i młodzież na spotkanie z instruktorami i 
szkoleniowcami nauki jazdy. Mając zimową 
aurę za oknami, możemy poznać i przestu-
diować wizualnie i teoretycznie niezbędne 
zasady bezpiecznej jazdy. Na spotkanie za-
praszamy wszystkich do sali katechetycznej 
na plebanii - wejście od kancelarii parafial-
nej, w przyszłą niedzielę, tj. 29 stycznia o 
godz. 16.30. ZAPRASZAMY 

 UNIQ FIGHT CLUB zaprasza na darmowe 
zajęcia z samoobrony w każdą sobotę o 
godz. 9.00 

Chrystus naszym 
Światłem i zbawie-

niem  
 

W ósmym wieku przed 
Chrystusem ludność 
Galilei, wywodząca się 
z pokoleń Zabulona i 
Neftalego, została wy-
siedlona do niewoli 
asyryjskiej. Nastąpił 
dla niej czas ciemności. 
Ale w tych mrokach 
„zabłysło światło”, 
budzi się nadzieja. 
Proroctwo Izajasza 
spełniło się, kiedy Je-
zus przyszedł do Gali-
lei głosić królestwo 
Boże, uwalniać z nie-
woli zła i wielorakich 
ograniczeń. Takie są 
bowiem atrybuty nie-
woli. Wszyscy nieu-
stannie potrzebujemy 
wolności i przemiany. 
Ale tu najczęściej roz-
kładamy ręce i rezy-
gnujemy z pełności 
życia. Nie stać nas na 
porzucenie dotychcza-
sowych wartości niwe-
czących Krzyż Chry-
stusa. Spotkanie z Jezu-
sem ma moc oczysz-
czającą i uwalniającą 
od ograniczeń. Pojęli to 
sercem Apostołowie i 
decydują się na głosze-
nie Prawdy, którą jest 
sam Jezus Chrystus 
przyjmujący na siebie 
wszystkie winy nasze. 
„On jest naszym świa-
tłem i zbawieniem na-
szym”, On źródłem 
jedności i pojednania. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170122.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170122.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170122.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170122.html#czytania

