
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 

Księża wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

1300  - o Boże bł., zdro-
wie i opiekę MB dla Ks. 
Romana Szpakowskiego 
z racji imienin 
1800 + Helena, Adam i 
Edward Wojtaś, Geno-
wefa Syta, Joanna i Hen-
ryk Biernaccy 

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  
 

700 + Wincenty Dwora-
czek w rocznicę śmierci, 
Marianna, Helena, Jani-
na, Mieczysław i cr. 
Dworaczków 
830 + za zmarłą dziew-
czynkę, dawczynię serca 
w 19. rocz. przeszczepu 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby ludzie przeży-
wający próby, zwłaszcza 
ubodzy, uchodźcy i spy-
chani na margines, spo-
tykali się z przyjęciem i 
znajdowali wsparcie w 
naszych wspólnotach. 
1000 + Wiktor Obuchow 
(greg. 19) 
1130 + Ewa Frąckiewicz 
w 9. r. śm. 

800 – o bł. Boże i zdro-
wie dla Jana 
1800 + Stefania Randasz-
ko w 40. r.śm. i Józef 
Gębski w 45. r.śm. 
22 lutego, środa, Kate-
dry Św. Piotra Aposto-

ła, święto 
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.15) 
800 + Siostra Ludwika 
Żmuda 
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 7); - o 
nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o 
rozwiązanie spraw praw-
nych za przyczyną św. 
Józefa (nowenna 1); + 
Janina Roszuk 
23 lutego, czwartek, św. 

Polikarpa, biskupa i 

INTENCJE MSZALNE 

7 Niedziela  
Zwykła,   

19.02.2017 

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 Jachner, 
Jan, Teresa, Zygmunt 
Wyrwiczowie, Zofia, 
Józef Cyburt 
1000 + Wiktor Obuchow 
(greg. 12) 
1130 + Tomasz Ciesz-
kowski 
1300  zbiorowa: + Irena 
Paśnicka w 30. dzień po 
śm.; + Henryk Błędow-
ski, Stanisław i Irena 
Paszkiewicz, Barbara 
Życieńska; + Apolonia i 
Piotr Szelągowscy, Józef 
i Józefa Zientara, Janina 
i Stanisław Sałata, Fran-
ciszka(k) Zientara, Maria 
Szelągowska, cr. Szelą-
gowskich 
1800 + Mieczysław w 17. 
r. śm. i jego rodzice 
20 lutego, poniedziałek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.13) 
800 + Siostra Urszula 
Sobolewska 
1800 + Natalia Zabadała 
w 4. r. śm. 

21 lutego, wtorek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.14) 

męczennika, wspomnie-
nie 

700 + Wiktor Obuchow 
(greg. 16) 
800 wolna 
1800 wolna 

24 lutego, piątek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.17) 
800 + Piotr Grajda w 38. 
r.śm., Stanisława(k) 
Grajda, Aleksander Woź-
nica, Jerzy Markuszew-
ski oraz zmarli z ich 
rodzin 
1800 zbiorowa: - dz.-bł. 
w 50.r. urodzin Mirosła-
wa(m) z prośbą o Boże 
bł. dla Agnieszki, Julii, 
Michała i Kuby; + Jani-
na, Michał Misztal, Ste-
fania, Jan i Zdzisław 
Karcz; + Jerzy Wieczo-
rek w 30. dni po śm. 

25 lutego, sobota,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.18) 
800  wolna 
1800  + Kazimierz w 22. 
r. śm., Justyna(k) i Anto-
ni, Aniela, Ludwik i 
Sabina 

26 lutego, 8 Niedziela 
Zwykła 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
7 Niedzielę Zwykłą 

19.02.2017 r. 
  

 Dziś w niedzielę, 19 lutego gościmy w 
naszej wspólnocie parafialnej Ks. prof. 
Mieczysława Nowaka, który wygłosi do 
nas Słowo Boże i zaprezentuje swoje sło-
wo pisane. 

 W kruchtach naszego kościoła po Mszy 
św. o godz. 8.30 i 10.00 zbierane są pod-
pisy pod listem do Przewodniczącego Ko-
misji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stani-
sława Gądeckiego o wszczęcie procesu 
beatyfikacyjnego Abpa Antoniego Bara-
niaka ze względu na Jego męstwo i nie-
złomność w obronie Księdza Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 
zasługi dla Kościoła. 

 W najbliższa sobotę (25 lutego) organizu-
jemy dla rodzin z naszej parafii kulig w 
Mazowieckim Parku Krajobrazowym. 
Koszt to 40 zł, a dzieci do lat 13 - 20 zł. 
Dla ministrantów wyjazd jest nagrodą i 
zostanie dofinansowany z Funduszu Mini-
stranckiego. Wyjazd na kulig w sobotę o 
10.00 spod kościoła. Zapisy w zakrystii u 
ks. Pawła. 

 Wczoraj szczęśliwie powróciła  z zimowi-
ska grupa ministrantów i ich rodziców. 
Przy tej okazji składamy serdeczne po-
dziękowania tym, którzy nabyli sianko na 
stół wigilijny, gdyż wyjazd został dofi-
nansowany z tzw. Funduszu Ministranc-
kiego. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
ofiary na budowę organów piszczałko-
wych w naszym kościele. W czasie ubie-
głotygodniowej kwesty zebraliśmy kwotę 

Kpł 19,1-2.17-
18; 
1 Kor 3,16-23; 
Mt 5,38-48  

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Słyszeliście, że 
powiedziano: „Oko za oko 
i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię 
kto uderzy w prawy poli-
czek, nastaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować 
się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. 
Zmusza cię kto, żeby iść 
z nim tysiąc kroków, idź 
dwa tysiące. Daj temu, kto 
cię prosi, i nie odwracaj się 
od tego, kto chce pożyczyć 
od ciebie. Słyszeliście, że 
powiedziano: „Będziesz 
miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, któ-
rzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca 
waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On 
sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz 
na sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych. Jeśli 
bowiem miłujecie tych, 
którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie 
tylko swych braci, cóż 
szczególnego czynicie? 
Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski.  

7502 zł. Aktualny stan konta organowego 
wynosi 511 626 zł. Na kolejna kwestę za-
praszamy już w drugą niedzielę marca.  

 Okres karnawału w tym roku kończy 
się 28. lutego. Środa Popielcowa rozpocz-
nie Wielki Post. Pragniemy na zakończe-
nie karnawału zaprosić do wspólnej zaba-
wy w najbliższą sobotę - 25. lutego w 
sali parafialnej w godz. 19-22. Chętnych 
uczestników prosimy o zapisanie się na 
listę w zakrystii i przygotowanie karnawa-
łowych słodkości. Muzyka wszystkich 
pokoleń. Nie przewidujemy żadnych 
opłat. 

 Za tydzień, 26 lutego będziemy gościć w 
parafii promotora kultu Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki, p. Marka Kędziorka, który 
przypomni nam Osobę i przybliży naucza-
nie Kapłana Męczennika. Po każdej Mszy 
Św. będzie można nabyć komplet płyt z 
kazaniami Ks. Jerzego, także tą najważ-
niejszą z Jego duchowym testamentem. 

 Biuro Radia Maryja zaprasza na film pt. 
„Zerwany kłos” - 23 lutego o godz. 18.00 
w kinie Praha, cena biletu 17zł. Jest to 
film fabularny o bł. Karolinie Kózkównie. 
Film jest dziełem studentów WSKSiM w 
Toruniu przy współpracy TV Trwam. 

 Zapowiedzi 
  Tomasz Nuckowski, kawaler z par. tutej-

szej i Katarzyna Truszkowska panna z 
Jońca 

  Przemysław Angielczyk, kawaler z War-
szawy i Żaneta Chodzińska, panna z par. 
tutejszej 

Ważne wezwanie 
 
 Miłość naszych przyjaciół 
jest najłatwiejsza i najin-
tensywniejsza, bo ma 
mocny fundament natural-
ny: rodzinę, naród, kultu-
rę…. O wiele trudniej jest 
kochać nieprzyjaciół. A 
przecież punktem szczyto-
wym żądań Jezusa jest 
przykazanie miłości nie-
przyjaciół. Nie jest ono 
jakąś radykalizacją miłości 
bliźniego, ani nie znaczy, 
że jesteśmy obowiązani 
wszystkich ludzi obdarzać 
jednakową miłością. Ist-
nieje w miłości hierarchia i 
byłoby rzeczą nienaturalną 
jej nie uznawać. Wiemy, 
że Jezus wyróżniał swą 
Matkę, kochał specjalnie 
swych Uczniów, rodzinę 
Łazarza, ojczyznę…. O 
wiele trudniej jest kochać 
nieprzyjaciół, a jednak jest 
to kategoryczny wymóg 
Chrystusa, że nie można 
być członkiem Jego Króle-
stwa, jeśli wymogu tego 
nie spełnimy. Chrystus – w 
tej właśnie sprawie – po-
wołał się na przykład Ojca, 
każąc nam dążyć do Jego 
doskonałości: dawania 
dobra, niepamiętania win. 
Dążyć sprawiedliwością 
ufnością i wiarą w ich 
człowieczeństwo. Nie jest 
to sprawa łatwa, lecz nie 
ona jest najtrudniejsza. 
Najtrudniejsza jest miłość 
ludzi obojętnych, tych 
którzy nas nic nie obcho-
dzą. Ludzi, w których nic 
dojrzeć nie potrafimy. 
Lecz w praktyce miłości 
sprzeczność jest pozorna. 
Oznacza ona pełną i nieu-
stanną naszą gotowość w 
sprawie ważnej czy błahej. 
Módlmy się za nas i za 
nich. 
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