
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. 

ziej i c.r. Koziej; Jan 
Szarek w pół roku po 
śmierci 
1800 + Sławomir Szam-
weber 

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  
 

05 lutego, 5 Niedziela 
Zwykła 

700 + Irena Kosieradzka 
w 1. r.śm., Eugeniusz 
Kosieradzki w 6. r.śm. 
830 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.28) 
830 + Apolonia i Walenty 
1000 RM 
1130 – o Boże bł. dla 
Mirosława z okazji 56. 
rocz. urodzin 
1300  zbiorowa; - za 
Ojczyznę; - o bł. Boże i 
łaskę zdrowia dla 9-cio 
letniego Tomka; - dz.-bł. 
w 49. urodzin dla Piotra 
i c.r.; + Teresa i Józef 
Melak; + Józef Oryga w 
1. r.śm.; + Cecylia Ko-

zbitera, wspomnienie 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.30) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.23)  
1800 + Ryszard Kusiak i 
zmarłych artystów w 
minionym roku 

01 lutego, środa,  
700 zajęta 
700 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.24) 
800 + Wacław Zając i 
jego rodzice 
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; - w intencji 
Teresy i łaskę uzdrowie-
nia, przebaczenia i po-
jednania oraz dar błogo-
sławieństwa i pokoju 
serca (nowenna 4); - o 
nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; + Ja-
dwiga Pyzel w 30. dniu 
po śmierci 

02 lutego, czwartek, 
Ofiarowanie Pańskie, 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Zwykła,   

29.01.2017 

29 stycznia, 4 Niedziela 
Zwykła 

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

łek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.29) 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.22) 
800 – dz.-bł. w intencji 
Bronisława(m) z prośbą 
o zdrowie i Boże bł. 
1800 + Edward Sawicki 
w 12. r. śm., Leokadia i 
Bolesław Przybysz 

31 stycznia, wtorek, 
Św. Jana Bosko, pre-

święto 
700 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.25) 
700 + Krystyna, Wojciech 
Jakubowscy, Jadwiga 
Rokicka 
900 + Maria i Stanisław 
Jarosławscy 
1630 + Witold Ossowski 
w 11. r.śm.  
1800 + Kazimierz Szczę-
sny w 59. r.śm., cr. 
Szczęsnych 

03 lutego, piątek,  
700 + Wanda i Stanisław 
Miszkiewicz 
800 + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.26) 
1630 + Rodziców: Janina 
i Józef, Piotr i Stanisła-
wa(k), Janusz, Renata, 
cr. Wojewódzkich i Mę-
żyńskich 
1800 zbiorowa: + Michał 
Zembowicz, Wojciech 
Stojanowski 

04 lutego, sobota,  
700 – intencja wynagra-
dzająca 
800  + Hanna Ćwiklińska 
– Maciejaszek (greg.27) 
1800  + Jerzy Biedziński 
w 4. r.śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
4 Niedzielę Zwykłą 

29.01.2017 r. 
  

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

 Obchodzony z inicjatywy Raoula Follereau 64. 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 środków na 
zakup podstawowych leków czy opatrunków. W ostatnią 
niedzielę stycznia w krajach misyjnych odprawiane są 
specjalne nabożeństwa dziękczynne i organizowane 
festyny dla trędowatych a przed kościołami na całym 
świecie zbierane są pieniądze. Dzięki Międzynarodowej 
Unii Stowarzyszeń Raoula Follereau, której częścią jest 
Fundacja Polska, pomoc trafia tam, gdzie są największe 
potrzeby. Kierując nasz doroczny apel o wsparcie licz-
nych dzieł realizowanych na rzecz trędowatych dziękuje-
my za pomoc, jaka od lat płynie z Polski do ośrodków 
misyjnych na całym świecie. Ofiary składane na pomoc 
dla trędowatych można składać do skarbony Dar serca, 
która znajduje się na środku kościoła. Serdeczne Bóg 
zapłać. 

 We czwartek - 2 lutego - przypada święto Ofiarowania 
Pańskiego w tradycji ludowej zwane MB Gromnicz-
nej. Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego. Msze 
św. w tym dniu o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Na 
mszę św. przynosimy ze sobą gromnice. Ofiary złożone 
na tacę przeznaczone są na zakony klauzurowe. 

  W piątek - 03.02 - wspomnienie św. Błażeja - patrona od 
chorób gardła. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca. W czwar tek Koronka do Miłosier-
dzia Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 
15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po połu-
dniu o godz. 16.00. Msza św. pierwszo-piątkowej dla 
dzieci - o godz. 16.30. Tego dnia kancelaria parafialna 
będzie nieczynna. Do chorych Księża udadzą się w pią-
tek - 3 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 róża-
niec wynagradzający o godz. 6.30. 

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na 
adorację Najświętszego Sakramentu, w której wezmę 
udział także wędrownicy i przewodniczki - Skauci Euro-

So 2,3;3,12-
13; 
1 Kor 1,26-31; 
Mt 5,1-12a  

Jezus, widząc tłumy, wy-
szedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje 
usta i nauczał ich tymi 
słowami: Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie. Błogo-
sławieni, którzy się smu-
cą, albowiem oni będą 
pocieszeni. Błogosławieni 
cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedli-
wości, albowiem oni będą 
nasyceni. Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosła-
wieni, którzy wprowadza-
ją pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami 
Bożymi. Błogosławieni, 
którzy cierpią prześlado-
wanie dla sprawiedliwo-
ści, albowiem do nich 
należy królestwo niebie-
skie. Błogosławieni jeste-
ście, gdy /ludzie/ wam 
urągają i prześladują was, 
i gdy z mego powodu 
mówią kłamliwie wszyst-
ko złe na was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wa-
sza nagroda wielka jest w 
niebie. 

py. 

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

 Tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę zapraszamy 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 dziękuje wszystkim funda-
torom ! 
Dwa i pół roku temu, pod koniec sierpnia 2014 r., podję-
liśmy decyzję, by zbierać fundusze na budowę organów 
piszczałkowych w naszym kościele.  
Kilka dni temu, dzięki jednorazowej wpłacie 25 tys. 
złotych naszego parafianina, na koncie organowym prze-
kroczyliśmy kwotę 500 tys. zł.  
Dziękujemy Wszystkim za wspieranie tego dzieła, za 
każdą wpłatę do banku, za wykupione cegiełki i za każdą 
złotówkę wrzucaną do puszek. Według najnowszych 
ustaleń, koszt budowy organów do naszego kościoła 
wyniesie 1 mln zł. brutto. 
Zatem mamy w tej chwili przekroczoną połowę wartości 
instrumentu. To piękna wiadomość! Jeszcze raz Bóg 
zapłać! 

 Wawerskie Centrum Kultury w Międzylesiu, przy 
ul. Żegańska 1a i Marta Wiatr zapraszają na wspólne 
kolędowanie - ostatnia okazja w tym roku!! Prowadzenie 
pod okiem profesjonalnego dyrygenta, rozśpiewka, śpie-
wy na dwa głosy, piękny akompaniament na żywych 
instrumentach, teksty do ręki dla każdego. Zaczynamy 
dzisiaj o godz. 17.00. Wstęp wolny 

 Bezpieczna Jazda Jednośladem 2017 - pod tym hasłem 
zapraszamy rodziców, dzieci i młodzież na spotkanie z 
instruktorami i szkoleniowcami nauki jazdy. Mając zimo-
wą aurę za oknami, możemy poznać i przestudiować 
wizualnie i teoretycznie niezbędne zasady bezpiecznej 
jazdy. Na spotkanie zapraszamy wszystkich do sali kate-
chetycznej na plebanii - wejście od kancelarii parafialnej, 
dziś w niedzielę, tj. 29 stycznia o godz. 16.30. ZAPRA-
SZAMY 

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

Błogosławieni ... 
 
 Stara zasada mówi, że 
trzeba ufać Bogu tak, 
jak gdyby od Niego 
wszystko zależało, a 
pracować tak, jak gdy-
by wszystko zależało 
od nas. Nie wszystko 
przypisywać sobie, lecz 
za wszystko w pokorze 
dziękować Bogu. Spra-
wiedliwość jest warto-
ścią stojącą ponad pra-
wem i wszelkimi regu-
łami współżycia. Prawo 
i reguły będą skutecz-
ne, jeśli opierać się 
będą na sprawiedliwo-
ści, godności i szacun-
ku osoby ludzkiej. Kto 
dobrze zna życie, ten 
wie, jak jest trudno 
bogatym zmieścić się w 
tych regułach sprawie-
dliwości i pokory. W 
każdym przypadku 
człowiek ma obowią-
zek szukać Pana i spra-
wiedliwości Jego, aby 
się ustrzec katastrofy a 
cieszyć się wielką na-
grodą w niebie. Takich 
zaś słów jak: ubogi, 
głodny, cichy, prześla-
dowany – nie zależy 
rozumieć wyłącznie w 
sensie socjologicznym, 
jako określenie pew-
nych klas społecznych, 
lecz ludzi, którzy wie-
dzą, że w sprawach 
zbawienia niczego nie 
posiadają od siebie, a 
polegają tylko na Bogu, 
aktywnie budując pokój 
i sprawiedliwość. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170129.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170129.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170129.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170129.html#czytania

