


Pn 1 Krl 8,1-7.9-13 Ps 132 Mk 6,53-56 
/Wt 1 Krl 8,22-23.27-30 Ps 84 Mk 7,1-
13 /Śr 1 Krl 10,1-10 Ps 37 Mk 7,14-23 
/Cz 1 Krl 11,4-13 Ps 106 Mk 7,24-30 /Pt 
1 Krl 11,29-32;12,19 Ps 81 Mk 7,31-37 
/So 1 Krl 12,26-32;13,33-34 Ps 106 Mk 
8,1-10 /Ndz Kpł 13, 1-2. 45-46 Ps 32 1 
Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 5.2. – 5 niedziela zwykła - Św. Aga-
ty, dziewicy i męczennicy
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 6).
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 6).
8.30 + Sławomira Barana, Jerzego Zakrzewskie-
go.
10.00 + Wiesława Kalinowskiego (12 r. śm.).
11.30 + Henryka Dziubaka (12 r. śm.).
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 
O łaskę nawrócenia.
18.00 + Płk. Roberta Maja (4 r. śm.), Cr. Flisków 
i Majów.
20.00 + Jana i Annę Kraszewskich, Floriannę i 
Antoniego Jurkowskich.
Poniedziałek 6.2. – Świętych męczenników 
Pawła Miki i Towarzyszy
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 6).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 6).
8.30 + Andrzeja Bieńko (2 r. śm.).
18.00 + Eugeniusza Stefaniuka (3 r. śm.), Pawła, 
Krystynę, Stanisława Stefaniuków, Cr. Nowosiel-
skich, Lechów, Kabatów, Annę Jańczuk, Adelę 
Chmielewską.
Wtorek 7.2. 
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 7).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 7).
7.00 + Stanisława i Rozalię oraz Stanisława, 
Ewę i Kazimierza Ćmochów.
8.30 + Mieczysława (3 r. śm.) i Helenę Badur-
skich.
18.00 + Leszka Komara (3 r. Sm.), Anastazję, 
Jana i Władysława Komarów.

Środa 8.2. 
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 8).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 8).
8.30 
18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w r. urodzin Tadeusza z prośbą o bł. 
Boże, łaskę zdrowia oraz opiekę MB.
+ Feliksa (20 r. śm.) i Marię (13 r. śm.) Madeja-
ków. + Stanisława Paducha (r. śm.). + Zofię (11 
r. śm.) i Jana Zawadków, Wita Skibę. + Jana Po-
dobasa (27 r. śm.), Wiesława Witowskiego (5 r. 
śm.), dz-ków Antoniego i Weronikę.
Czwartek 9.2. 
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 9).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 9).
8.30 + Apolonię i Ładysława Ring.
18.00 + Julię Bogowską.
Piątek 10.2. – Św. Scholastyki, dziewicy
6.30 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 10).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 10).
8.30 + Józefę, Tadeusza, Wiesława Chojnac-
kich.
18.00 + Scholastykę Przywóską, Antoniego, Zo-
fię i Henryka Wilińskich.
Sobota 11.2. – Najśw. Maryi Panny z Lour-
dess
6.30 + Eleonorę Marcińczak (11 mies. po śm.).
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 11).
7.00 + Łukasza Szymańskiego (Gr. 11).
8.30 + Marię Bereda (1 r. śm.).
18.00 Dz.-bł. w 18 r. urodzin Aleksandry.
Niedziela 12.2. – 6 niedziela zwykła 
7.00 + Jadwigę i Jana Kurpisów (Gr. 12).
+ Łukasza Szymańskiego (Gr. 12).
8.30 + Antoniego Nowaka (1 r. śm.).
10.00 + Ignacego Zakrzewskiego i Sławomira 
Barana.
11.30 + Jana Czyżewskiego (8 r. śm.) r-ców Jó-
zefę i Józefa Czyżewskich.
13.00 Za Parafian.
15.00 Msza wg mszału Jana XXIII 



+ Julię Błogowską (2 r. śm.), Bronisławę i Jana 
Cierliców, Zofię i Filomenę oraz Cr. Cierliców, 
Nowaków i Błogowskich.
18.00 + Andrzeja (17 r. śm.) i Władysława Ja-
rząbków.
20.00. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
tAdoracja Najśw. Sakr. pn-śr.. w godz. 

9:00-9:30

tNauki przedmałżeńskie w naszej para-
fii rozpoczęły się 31 stycznia, spotkania we 
wtorki o godz. 19:30 w sali na plebanii.

tCodzienny dziesiątek różańca o nowe 
powołania i poszanowanie życia ludzkiego 
– zapraszamy do włączenia się w tę modli-
twę. Zgłoszenia u ks. Pawła.

tRodziców chętnych do modlitwy różań-
cowej w intencji dzieci zaprasza i prosi o kon-
takt ks. Jacek.

tSchola rozpoczęła próby do Triduum. 
Chętnych do włączenia się w to przygotowa-
nie zapraszamy. Kontakt z Agatą Bączkow-
ską, szczególnie po mszy o 10:00. 

tChętnych do prenumeraty Oremusa za-
praszamy do zapisu w zakrystii.

tPrzez okres trwania kolędy kancelaria 
czynna: pn-pt. – tylko rano; sob. – tylko po 
południu. Wieczorem spowiedź tylko przed 
Mszą św. Kolędę rozpoczynamy codziennie 
(pon. – pt.) o godz. 16.00, w soboty o godz. 
10.00. 

Plan kolędy w tym tygodniu:
w6.02. Poniedziałek: Wiślana, Korczaka (2) 

Świderska z blokami (3).

w7.02. Wtorek: Sosnowa (3) Lelewela (2).

w8.02. Środa: Powstańców Warszawy, Żyt-
nia (4) Wspólna (1).

w9.02. Czwartek: Kościuszki (2) Leśna z 
blokami (3).

w10.02. Piątek: Wawerska bloki 1, 1a, 1b, 

17a, 17b, Werbeny (3) Piłsudskiego 10 bloki 
1-6 (3).

w11.02. Sobota: Piłsudskiego (4) Kormo-
ranów (1).

Wspólnota Chemin Neuf zaprasza 
małżeństwa na sesję KANA, która odbędzie 
się w wakacje w dwóch terminach: lipcowym 
i sierpniowym. Sesja KANA to sześciodniowe 
rekolekcje, w czasie których małżeństwo ma 
okazję na nowo przyjrzeć się swojej relacji 
i pogłębić życie duchowe. Na sesję można 
przyjechać z dziećmi, które pozostają pod 
opieką animatorów. Zaproszenie skierowa-
ne jest do wszystkich chętnych małżeństw, 
niezależnie od stażu małżeńskiego bądź za-
angażowania w inne wspólnoty kościelne. 
Ponadto Wspólnota zaprasza małżeństwa na 
marcowe weekendy KANA, których tematem 
będzie stosunek do pieniędzy i dóbr material-
nych. Na te weekendy również można przy-
jechać z dziećmi. Szczegóły na tablicy ogło-
szeń w przedsionku kościoła oraz na stronie: 
www.kana.info.pl.

11 lutego - uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny 

z Lourdes
W tym dniu 1858 r. - 151 lat temu Mat-

ka Boża objawiła się ubogiej, prostej, nie-
wykształconej dziewczynce Bernadecie. W 
miejscu objawienia u stóp groty wypłynęła 
woda ze źródła, które dziewczynka odkopa-
ła swoimi rękami. Woda ta przywróciła zdro-
wie wielu chorym. Pierwszy cud uzdrowienia 
miał miejsce w roku objawień i dotyczył 
mieszkanki Lourdes, która umoczyła spara-
liżowaną rękę w wodzie ze źródła i została 
uzdrowiona. Od początku objawień z tym 
sanktuarium związali się chorzy i cierpiący. 
Ta sytuacja spowodowała, że w 1890 r. pa-
pież Leon XIII ustanowił święto Maryi na pa-
miątkę objawień. Na cały świat rozszerzył to 
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Tel. do poradni: 22 789 21 05 w. 107
Poradnia Psychologiczna
Zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne we 
wtorki w godz. 19.00-20.00. 

Poradnia Prawna 
Można bezpłatnie uzyskać poradę w środy w 
godz. 19.00–20.00. 

Poradnia Małżeńska
Zaprasza w czwartek w godz. 19.00-20.00.

Więcej na stronie internetowej naszej parafii.

Świetlica SFCh
Czynna w środy, czwartki i piątki 

w godz. 14.30 - 18.00. 

Zapraszamy na próby Scholi i Chóru 
p. Bogumił – środa, g. 19.00 sala
dzieci – niedziela, g. 10.30 sala
p. Aleksander – środa, g. 19.00 kościół

nabożeństwo papież Pius X w 1907 roku.
Ojciec święty Jan Paweł II na mocy dekre-

tu 13 maja 1992 r. ogłosił dzień objawień 
Matki Bożej w Lourdes - 11 lutego - Świa-
towym Dniem Chorego. W bieżącym roku 
obchodzony jest w Kościele Powszechnym 
po raz XVII. Obchodząc Dzień Chorego, kie-
rujemy nasze myśli, serca, modlitwy ku tym 
z naszych bliskich i znajomym, którzy są na 
jakiś czas wyłączeni z czynnego życia, lub 
też w swej starości przeżywają chorobę jako 
końcowy czas swej ziemskiej wędrówki. Ale 
warto się zatrzymać w tym dniu, zauważyć, 
że cierpienie jest wpisane w życie każdego z 
nas. Przecież choroby dotykają nas w róż-
nym natężeniu, w różnym czasie i okoliczno-
ściach. Wiemy, że stawianie Bogu pytania: 
„dlaczego ja”, pozostaje bez odpowiedzi, jest 
to sprawa wiary, łaski, zaufania, naśladowa-
nia Chrystusa, który przyjął cierpienie, krzyż 
dla nas, za nas i dla naszego zbawienia.

Lourdes - położone w Pirenejach, otoczo-
ne górami ma swój niepowtarzalny Maryjny 
klimat zaufania. Ogromne rzesze pielgrzy-
mów, którzy co roku nawiedzają to mia-
steczko - 5 milionów rocznie - przychodzą 
do Maryi z nadzieją na cud. Zwykle wszyscy 
zabierają wodę ze źródła ze sobą, by podać 
ją chorym i cierpiącym. Wszak wiara w Bożą 
moc czyni cuda przez widzialny znak, jakim 
jest woda. Wielu pielgrzymów, nie tylko 
chorych, ale i zdrowych korzysta z kąpieli w 
basenach obok groty objawień, do których 
doprowadzana jest woda ze źródła. A cuda 
zdarzają się wciąż.

Pamiętnym wydarzeniem dla Lourdes była 
ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II w 2004 
r., kilka miesięcy przed śmiercią. Siedząc na 
wózku inwalidzkim jako „chory wśród cho-
rych”, drżącym głosem wypowiedział przej-
mujące słowa: „ze wzruszeniem odczuwam, 

że dotarłem do kresu mej pielgrzymki”. I jak 
to czynią wszyscy pielgrzymi zapalił świecę 
wotywną przed figurą Maryi Niepokalanej, 
napił się wody ze źródła i oddał się Matce 
Bożej w opiekę pełen wiary ufności.

Czy my - zdrowi, silni, sprawni, myślimy 
czasem o zmierzchu naszego życia, gdy sta-
niemy się niedołężni, niezdolni do pracy, 
zdani na pomoc i opiekę innych, leżący z 
iskierką życia? Czy potrafimy już dziś w 
Światowy Dzień Chorego skierować nasze 
myśli i modlitwy do Chrystusa jak to czynią 
ludzie głębokiej wiary?

************************************

Adoracja Najśw. Sakramentu:
Pn-śr. – 9.00-9.30

Pt – 17.00-18.00 i możliwość spowiedzi


