
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. 

na Paśnicka w 30. 
dzień po śm.; + Henryk 
Błędowski, Stanisław i 
Irena Paszkiewicz, 
Barbara Życieńska 
1800 + Mieczysław w 
17. r. śm. i jego rodzice 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
J 
 
 

edna 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  
 

1800  + Edmund 
Józwicki w 14. r. śm. 
19 lutego, 7 Niedziela 

Zwykła 
700 + Aleksandra(k), 
Piotr, Jadwiga, Franci-
szek, ks. Feliks, Jan i 
cr. Boguszów 
830 + Zofia i Sergiusz 
Romaniuk 
1000 + Jadwiga Jach-
ner, Jan, Teresa, Zyg-
munt Wyrwiczowie, 
Zofia, Józef Cyburt 
1000 + Wiktor Obu-
chow (greg. 12) 
1130 + Tomasz Ciesz-
kowski 
1300  zbiorowa: + Ire-

to 
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.7) 
800 wolna 
1800 + Walentyna(k) i 
Walenty Pstrągowscy 

15 lutego, środa,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.8) 
800 + Siostra Zyta 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie 
i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogór-
skie; - dz. w 71. r. ślu-
bu PP Sabiny i Mie-
czysława Jankowskich, 
z prośbą o opiekę MB 
dla Jubilatów i całej 
rodziny; - w intencji 
Teresy i łaskę uzdro-
wienia, przebaczenia i 
pojednania oraz dar 
błogosławieństwa i 
pokoju serca (nowenna 
6); - o nawrócenie i 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
Zwykła,   

12.02.2017 

12 lutego, 6 Niedziela 
Zwykła 

700 – o Boże bł. dla 
Andrzeja z okazji 72. r. 
urodzin 
830 + Bartłomiej Jan 
Kugler w 1. r.śm. 
1000 KBO – w intencji 
darczyńców 
1000 + Wiktor Obu-
chow (greg.5) 
1130 + Regina, Jerzy 
Dudek, Piotr i Geno-
wefa Jedynak 
1300  + Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Rusi-
nowscy, Stanisława(k) 
i Eugeniusz Jacak, 
Robert Cieślak 
chrzest: Feliks 
1800 + Michał Zembo-
wicz, Wojciech Stoja-
nowski, Mariola Meler, 
cr. Zembowiczów, 
Pieniążków, Chajew-
skich 
13 lutego, poniedzia-

łek,  
700 + Aleksander Ryż-
ko w 2. r.śm. 
800 + Wiktor Obuchow 
(greg.6) 
1800 + Leszek Górski 
14 lutego, wtorek, Św. 
Cyryla, mnicha i Me-
todego, biskupa, pa-

tronów Europy, świę-

łaskę trzeźwości dla 
Marka; - o rozwiązanie 
spraw prawnych za 
przyczyną św. Józefa 
(nowenna 1), + Daniela
(k) Lisik w 30. dniu po 
śm.; + Janina Roszuk 

16 lutego, czwartek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg. 9) 
800 + Siostra Zyta 
1800 + Bronisława(k) i 
Adolf Radulscy, ich 
rodzice i rodzeństwo 

17 lutego, piątek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.10) 
800 – o bł. Boże dla 
Grażyny w 50. r. uro-
dzin 
1800 zbiorowa: + Wik-
tor Wołoszczuk w 1. r. 
śm.; + Barbara Jedynak 
w drugą miesięcznicę 
śmierci 

18 lutego, sobota,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.11) 
800  - o zdrowie i bł. 
Boże dla Maksymiliana 
Jonas 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
6 Niedzielę Zwykłą 

12.02.2017 r. 
  

 Dziękujemy wszystkim, którzy w minioną sobo-
tę pomogli w organizacji i przebiegu Światowe-
go Dnia Chorego, który  obchodziliśmy 11 
lutego. Dziękujemy: Komisji Charytatywnej - 
Parafialnej Caritas za pomoc w przeżyciu liturgii 
i spotkania przy herbacie. 

 Rozpoczęły się ferie, w których życzymy dzie-
ciom i młodzieży dobrego wypoczynku. Od so-
boty grupa ministrantów i ich rodziców wraz z 
ks. Pawłem przebywa na zimowisku w Dursz-
tynie koło Białki Tatrzańskiej. prosimy o modli-
twę w ich intencji, aby był to czas odpoczynku, 
a zarazem umocnienia więzi z Chrystusem po-
przez wspólna modlitwę, katechezę i codzienna 
Eucharystię. 

  W związku z rozpoczętymi feriami najbliższa 
zbiórka ministrantów i kandydatów odbędzie się 
w sobotę 25 lutego. 

 Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę miesią-
ca, odbywa się kwesta na rzecz budowy orga-
nów piszczałkowych w naszym kościele. Po 
każdej Mszy Świętej można wesprzeć nasze 
wspólne dzieło ofiarami składanymi do pu-
szek. Msza Św. o godz. 10 zostanie odprawiona 
w intencji wszystkich wspierających dzieło bu-
dowy organów. 
Dzięki ofiarności naszych Parafian i Gości, na 
koncie organowym zgromadzono już ponad 500 
tys. zł, co stanowi połowę szacowanej wartości 
instrumentu. Wszystkim ofiarodawcom oraz 
wspierającym nasze dzieło modlitwą serdecznie 
dziękujemy. Bóg zapłać! Przy tej okazji infor-
mujemy, że w celu uhonorowania ofiarodaw-
ców, planujemy do końca lutego umieścić pod 
chórem pamiątkowe tablice z nazwiskami funda-
torów co najmniej jednej piszczał-
ki. Przypominamy, że średni przewidywany 
koszt jednej piszczałki to 700zł. Gdyby ktoś z 
fundatorów chciał pozostać anonimowy, to pro-
simy o kontakt z KBO. Najlepiej można tego 
dokonać pisząc e-mail na ad-

Syr 15,15-20; 
1 Kor 2,6-10; 
Mt 5,17-37  

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 
Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 
wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam 
wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni 
się w Prawie, aż się wszystko spełni. 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych 
przykazań, choćby najmniejszych, 
i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy 
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia 
i uczy wypełniać, ten będzie wielki 
w królestwie niebieskim. Bo powiadam 
wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie 
będzie większa niż uczonych w Piśmie 
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano 
przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na 
swego brata, podlega sądowi. A kto by 
rzekł swemu bratu «Raka», podlega 
Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł 
«Bezbożniku», podlega karze piekła 
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój 
przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciw-
nikiem szybko, dopóki jesteś z nim 
w drodze, by cię przeciwnik nie podał 
sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie 
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę 
powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż 
zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że 
powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się 
z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje 
oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być 
wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja 
ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało iść do 
piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce 
oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem 
nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto 
by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 
cudzołóstwa. Słyszeliście również, że 
powiedziano przodkom: «Nie będziesz 
fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi*. A Ja wam powia-
dam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, 
bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo 
jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozoli-
mę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani 
na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie 
możesz nawet jednego włosa uczynić 
białym albo czarnym. Niech wasza mowa 
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, 
od Złego pochodzi». 

res:budujemyorgany@gmail.com ewentualnie 
dzwoniąc na numery telefonów: 502 465 572 lub 
608 309 743. 
Tablice będą na razie w wersji roboczej, by 
umożliwić wprowadzanie korekt oraz aktualiza-
cję w miarę wpływu nowych ofiar. Wersja doce-
lowa tablic z nazwiskami fundatorów co naj-
mniej jednej piszczałki zostanie przygotowana i 
zamontowana po ukończeniu budowy organów. 

 Dzisiaj, ze względu na ferie, wykładu Kursu 
Biblijnego nie będzie.  

 Jutro, w poniedziałek - 13.02 - o godz. 17.15 
Różaniec fatimski. 

 Okres karnawału w tym roku kończy się 28. 
lutego. Środa Popielcowa rozpocznie Wielki 
Post. Pragniemy na zakończenie karnawału za-
prosić do wspólnej zabawy w sobotę - 25. lutego 
w sali parafialnej w godz. 19-22. Chętnych 
uczestników prosimy o zapisanie się na listę w 
zakrystii i przygotowanie karnawałowych słod-
kości. Muzyka wszystkich pokoleń. Nie przewi-
dujemy żadnych opłat. 

 W kruchtach naszego kościoła po Mszy św. o 
godz. 8.30 i 10.00 zbierane są podpisy pod li-
stem do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o po-
śmiertne przyznanie odznaczenia państwowego i 
Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, 
Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego o wszczęcie 
procesu beatyfikacyjnego Abpa Antoniego Bara-
niaka ze względu na Jego męstwo i niezłom-
ność w obronie Księdza Prymasa Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego oraz zasługi dla Kościoła. 

 W najbliższą niedzielę, 19 lutego gościć będzie-
my w naszej wspólnocie parafialnej Ks. prof. 
Mieczysława Nowaka, który wygłosi do nas 
Słowo Boże i zaprezentuje swoje słowo pisane. 

 Zapowiedzi 
  Tomasz Nuckowski, kawaler z par. tutejszej i 

Katarzyna Truszkowska panna z Jońca 

Nasz wybór 
 
 Człowiek jest istotą wol-
ną, która ma możliwość 
wyboru między dobrem, a 
złem. Bóg jednak nie po-
zostawia człowieka same-
mu sobie „i poznaje każdy 
jego czyn”, ponieważ Bóg 
chce, aby człowiek wybrał 
drogę życia. W tym wybo-
rze zawsze nam pomaga i 
podaje nam znaki. Nie 
wolno nam o tym zapomi-
nać, kiedy zewsząd ogar-
nia nas lęk, ból i zwątpie-
nie; kiedy nasz maleńki 
świat zawirował chaosem i 
schodzi ze swojej orbity. 
Oświeceni światłem wiary 
odkrywamy w Krzyżu 
szczyt objawienia mądro-
ści i miłości Bożej. Wnika-
jąc głęboko w swoją duszę 
dobrze wiemy, jakimi 
jesteśmy i co się w nas 
kryje. Mamy dlatego świa-
domość „jak Bóg umiło-
wał świat skoro Syna 
Swego dał, aby nikt nie 
zginął”. Nie tylko nam 
przywrócił pierwotny 
blask, ale jeszcze uczynił 
nas dziećmi swoimi i kazał 
się nazywać Ojcem. Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii 
wyjaśnia nam, że przy-
szedł wypełnić wolę Boga 
Ojca i podkreśla, jedność 
Prawa i Proroków Starego 
Testamentu, jako wyraz 
woli Bożej. Wiara w Przy-
szłość, pojmowana jako 
wspólnota z wiarą Abraha-
ma, spełniona w Jezusie, 
jest rzeczywistym ofero-
waniem Przyszłości. Przy-
kazania były i są najdalej 
wysuniętą granicą, której 
nie wolno przekroczyć, 
pod groźbą utraty życia 
Przyszłego z Bogiem w 
wieczności. 
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