
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. 

nia i Antoni Rusinowscy, 
Stanisława(k) i Eugeniusz 
Jacak, Robert Cieślak 
1800 + Michał Zembowicz, 
Wojciech Stojanowski, 
Mariola Meler, cr. Zembo-
wiczów, Pieniążków, Cha-
jewskich 

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  
 

800  + Janina Roszuk w 2. r. 
śm. 
900 – w intencji wyjeżdża-
jących na zimowisko 
1000 – Msza św. w intencji 
chorych 
1800  + Janina Jóźwicka w 
1. r. śm. 

12 lutego, 6 Niedziela 
Zwykła 

700 – o Boże bł. dla An-
drzeja z okazji 72. r. uro-
dzin 
830 + Bartłomiej Jan Kugler 
w 1. r.śm. 
1000 KBO 
1000 + Wiktor Obuchow 
(greg.5) 
1130 + Regina, Jerzy Du-
dek, Piotr i Genowefa 
Jedynak 
1300  + Lidia Adler, Stefa-

800 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.29) 
1800 + Anna Łukasiak w 
18. r. śm. 

07 lutego, wtorek,  
700 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.30)  
800 + Jerzy Markuszewski 
w 3. r.śm., Aleksander 
Woźnica, Stanisława(k) i 
Piotr Grajda oraz zmarli z 
ich rodzin 
1800 zajęta 

08 lutego, środa,  
700 – w intencji P. Zdzisła-
wa i jego rodziny z prośbą 
o Bł. Boże i potrzebne 
łaski 
800 + Wiktor Obuchow 
(greg.1) 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata, oraz dziękczynnej 
za Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Krucja-
tę Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzyżo-
wi i Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasnogór-
skie; - w intencji Teresy i 
łaskę uzdrowienia, przeba-
czenia i pojednania oraz 
dar błogosławieństwa i 
pokoju serca (nowenna 5); 
- o nawrócenie i łaskę 
trzeźwości dla Marka; - o 
powrót do zdrowia dla 
Elżbiety i bł. Boże dla c.r.; 
- o opiekę Bożą dla cho-
rych w naszej parafii; - o 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Zwykła,   

05.02.2017 

05 lutego, 5 Niedziela 
Zwykła 

700 + Irena Kosieradzka w 
1. r.śm., Eugeniusz Kosie-
radzki w 6. r.śm. 
830 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.28) 
830 + Apolonia i Walenty 
1000 RM; - w intencjach 
Ojca Św., Ojczyzny, Ko-
ścioła, RM, TV Trwam, w 
intencji dziękczynnej za 
19. lat Naszego Dziennika, 
oraz o siły duchowe i fi-
zyczne; Boże bł. do dalszej 
pracy dla zespołu redakcyj-
nego. 
1130 – o Boże bł. dla Miro-
sława z okazji 56. rocz. 
urodzin 
1300  zbiorowa; - za Ojczy-
znę; - o bł. Boże i łaskę 
zdrowia dla 9-cio letniego 
Tomka; - dz.-bł. w 49. 
urodzin dla Piotra i c.r.; - 
dz.-bł. w 49. r. urodzin 
Piotra oraz bł. Boże dla 
c.r.; - o Boże bł. i łaski dla 
Eugena Czekanowskiego w 
27. r. urodzin; + Teresa i 
Józef Melak; + Józef Ory-
ga w 1. r.śm.; + Cecylia 
Koziej i c.r. Koziej; Jan 
Szarek w pół roku po 
śmierci; + Regina Halina 
Łowczykowska 
1800 + Sławomir Szamwe-
ber 

06 lutego, poniedziałek, 
Świętych męczenników 

Pawła Miki i Towarzyszy, 
wspomnienie 

700 + Aleksandra(k) Mali-
nowska 

Boże bł. i opiekę Bożą dla 
Wacława w 82. r. urodzin; 
+ Stanisław w 24. r. śm. i 
Stanisława(k) Mazurowie; 
+ Ewa Anna Dzieł w 30 
dniu po śm.; + Władysława
(k) Banach w 27. r.śm., 
Janina i Mieczysław w 
rocznice śmierci; + Cecylia 
w 6. r.śm. i Henryk Franc-
man 

09 lutego, czwartek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.2) 
800 + Daniela(k) Wilkońska 
oraz o Boże bł. dla Barbary 
w 80 r. urodzin i bł. Boże 
dla rodziny 
1800 + Stefania Donacka 

10 lutego, piątek, Św. 
Scholastyki, dziewicy, 

wspomnienie 
700 – intencja wynagradza-
jąca ZSRM  
800 + Wiktor Obuchow 
(greg.3) 
1800 zbiorowa: - o Boże bł. 
dla Adama w 40 r. urodzin; 
+ Aleksandra(k) Nowa-
kowska, cr. Nowakowskich 
i Renkasów; + Krystyna i 
Edward Miskowicz, Alek-
sandra(k) Tworek 

11 lutego, sobota,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.4) 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
5 Niedzielę Zwykłą 

05.02.2017 r. 
  

 Światowy Dzień Chorego obchodzić 
będziemy w dniu Matki Bożej z Lour-
des - 11 lutego - w sobotę. O godz. 
10.00 rozpocznie się Msza św. spra-
wowana w intencji chorych z prośbą o 
zdrowie, błogosławieństwo i potrzebne 
łaski w niesieniu krzyża. Po homilii 
będzie można we wspólnocie przystą-
pić do Sakramentu Chorych. Po Mszy 
św. będzie udzielone wszystkim 
uczestnikom specjalne błogosławień-
stwo Najśw. Sakramentem. Na zakoń-
czenie serdecznie zaprasza na poczę-
stunek Parafialny Caritas. 

 W związku z obchodami Światowego 
Dnia Chorego Ks. Abp Henryk Ho-
ser SAC zarządza dziś przeprowadze-
nie zbiórki do puszki Dar Serca na le-
czenie i  rehabilitację chorych dzieci. 
Serdeczne Bóg zapłać! 

 Zbiórka pieniędzy na budowę organów 
piszczałkowych w naszym kościele 
osiągnęła półmetek. Ksiądz Proboszcz 
i Komitet Budowy Organów ser -
decznie dziękują ofiarodawcom, 
a wszystkim przypominają, iż kolejna 
kwesta organowa odbędzie się za ty-
dzień. W przyszłą niedzielę o godz. 
10.00 odprawiona zostanie msza św. w 
intencji naszych darczyńców. 

 Okres karnawału w tym roku koń-
czy się 28. lutego. Środa Popielcowa 

Iz 58,7-10; 
1 Kor 2,1-5; 
Mt 5,13-16  

Wy jesteście solą 
dla ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci 
swój smak, czym-
że ją posolić? Na 
nic się już nie 
przyda, chyba na 
wyrzucenie i po-
deptanie przez 
ludzi. Wy jeste-
ście światłem 
świata. Nie może 
się ukryć miasto 
położone na gó-
rze. Nie zapala się 
też światła i nie 
stawia pod kor-
cem, ale na 
świeczniku, aby 
świeciło wszyst-
kim, którzy są w 
domu. Tak niech 
świeci wasze 
światło przed 
ludźmi, aby wi-
dzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili 
Ojca waszego, 
który jest w nie-
bie. 

rozpocznie Wielki Post. Pragniemy na 
zakończenie karnawału zaprosić do 
wspólnej zabawy w sobotę - 25. lute-
go w sali parafialnej w godz. 19-22. 
Chętnych uczestników prosimy o zapi-
sanie się na listę w zakrystii i przygo-
towanie karnawałowych słodkości. 
Muzyka wszystkich pokoleń. Nie prze-
widujemy żadnych opłat. 

 W kruchtach naszego kościoła zbiera-
ne są podpisy pod listem do Pana Pre-
zydenta Andrzeja Dudy o pośmiertne 
przyznanie odznaczenia państwowego 
i Przewodniczącego Komisji Episko-
patu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gą-
deckiego o wszczęcie procesu beatyfi-
kacyjnego Abpa Antoniego Baraniaka 
ze względu na Jego męstwo i niezłom-
ność w obronie Księdza Prymasa Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego oraz 
zasługi dla Kościoła. 

 Parafian korzystających z mediów spo-
łecznościowych zachęcamy do śledze-
nia profilu "Salve Regina" na Faceboo-
ku. Każdego dnia zdjęcia i aktualno-
ści z życia parafii śledzi już ponad 120 
parafian. Link znajdą Państwo na stro-
nie parafialnej. Zapraszamy! 

Światło i sól życia 
 
 Czytania liturgiczne po-
święcają dziś sporo miej-
sca zagadnieniu światła. 
Staje się ono czymś istot-
nym dla życia ducha i 
ciała. Oczywiście teksty 
czytań mówią o świetle 
symbolicznie. Dla proroka 
Izajasza światło oznacza 
życie, a ciemność – 
śmierć, ale nie tylko w 
kategoriach naturalnych i 
doczesnych, chociaż i ono 
bez światła nie może ist-
nieć. Chodzi tu o pełne i 
wieczne życie z Bogiem. 
„Twoje światło wzejdzie 
jak zorza i szybko roz-
kwitnie twe zdrowie... twe 
światło zabłyśnie w ciem-
nościach... chwała Jahwe 
iść będzie za tobą”. Mówi-
my często w sposób prze-
nośny, np. o świetle wiary, 
nauki czy wiedzy, jako 
energii i impulsach, które 
wpływają na kształt życia 
i postępowania. Tak i 
Jezus tłumaczy czym jest 
„światłość dla świata”. 
Ludzie widząc dobre czy-
ny pozostające na widoku, 
jak „miasto na górze” 
będą się przemieniać „i 
chwalić Ojca, który jest w 
niebie”. Sami będą ele-
mentem chroniącym świat 
od zepsucia, jak sól kon-
serwująca i nadająca smak 
życiu. „ Nie trzeba błysz-
czeć słowem i mądrością, 
uwodzicielskim przekona-
niem, ale jaśnieć dobrym 
czynem, duchem i mocą 
Bożą” – uczy Paweł Apo-
stoł. „Zobaczyłam żywego 
Świadka Chrystusa. Ewan-
geliczną pełnię Człowie-
czeństwa. Znak wiary, 
nadziei i miłości” – mówi 
o Janie Pawle II uczest-
niczka pielgrzymki. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170205.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170205.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170205.html#czytania

