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„Niech cię Pan błogosławi i strzeŜe. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię
obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą
wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.”
(Księga Liczb 6,24-27)
Wszystkim Parafianom Ŝyczenia wszelkich łask BoŜych w nowym 2010 roku
składają
KsięŜa, Pracownicy Parafii oraz Redaktorzy Biuletynu

Znajdę sobie zastępstwa
Nowy Rok bieŜy …, czyli o braniu odpowiedzialności
Kiedy rok temu w sylwestrowy wieczór bawiłeś się, pewnie myślałeś, Ŝe wreszcie za sobą masz kolejny,
niełatwy rok Ŝycia, a wszystko co przed Tobą, będzie udane i szczęśliwe, jak składane czy otrzymywane Ŝyczenia.
Mogłeś odetchnąć z ulgą i dumą. Z dumą, bo przeŜyłeś ten czas. Uporałeś się ze stresem w pracy, nie zostałeś z
niej zwolniony. śycie domowe teŜ toczy się swoim, sobie znanym rytmem: praca, dom. Z ulgą, bo masz
przekonanie, Ŝe w ubiegłym, minionym roku wyczerpałeś Ŝyciowy limit chorób, nieszczęśliwych wypadków,
smutków i trosk.
Ostatni dzień starego roku i pierwszy dzień nowego roku powodują, Ŝe człowiek jest w stanie pomieścić w
sobie najbardziej skrajne emocje. Wieczór 31 grudnia, to wieczór radości, zabawy. Stroimy się, dbamy o
najdrobniejsze szczegóły, by wszystko było udane i przyjemne. Tańce, odświętne stroje, wyśmienite jedzenie
wprowadzają nas w inny, lepszy od rzeczywistości świat. Nawet w zaciszu własnego domu nie braknie muzyki,
szampana. Sztuczne ognie wiwatują w imieniu wszystkich! Radość, spełnienie, duma, szczęście, nadzieja. Tego
wieczoru kaŜdy przeŜywa coś z odniesionego sukcesu! Udało się. Jesteśmy częścią „lepszego świata” lub
przynajmniej chwilowo tak się czujemy. Bilanse, podsumowania są po to, by potwierdzić i znaleźć przykłady, Ŝe w
sumie nie było tak źle. Sylwestrowy wieczór to jeden z tych dni, kiedy nie krytykujemy, nie narzekamy, po prostu
ogarnia nas radość.
Pierwszy dzień nowego roku jest zupełnie inny. Rankiem miasto pogrąŜone jest prawie w zupełnej ciszy.
Idąc ulicami Warszawy odnosi się wraŜenie, Ŝe wczorajszego wieczoru musiało stać się coś co spowodowało, Ŝe
miasto zamarło. Spotykane osoby owiane są nostalgią, na twarzach rysuje się zamyślenie. Zdaje się, jakby mijane
twarze chciały opowiedzieć o tym co pojawia się w sercu: niepewność. Niepewność jutra, nowego, przyszłości.
Takiej perspektywy, która odciska przeświadczenie, Ŝe nie będzie łatwo i Ŝe niewiele zaleŜy od ciebie. To duŜa
pokusa móc zdjąć z siebie odpowiedzialność, móc upatrywać winę nie w sobie, zwalniać się z wysiłku i trudu,
wchodzić w rolę osoby krzywdzonej przez los, system polityczny. Czy jednak rzeczywiście chciałbyś być
marionetką poruszaną przez przeznaczenie, polityków itp.? PrzecieŜ Ty sam chcesz kierować swoim Ŝyciem, masz
cele, plany.
Gdybyś jednak między poŜegnaniem starego a witaniem nowego roku znalazł chwilę na czas zadumy,
refleksji nad swoim Ŝyciem, to pomyśl…
…pomyśl o swojej pracy: czy będzie na stałe, czy przedłuŜą umowę, czy nie otrzymasz wymówienia, czy
w ogóle będzie. Ile w tym wszystkim miejsca na twoje plany, twoje perspektywy, twoje umiejętności? Ile w tobie
sił, by realizować to, co ty właśnie zamierzasz. Czego potrzebujesz by nabrać odwagi, siły? Do kogo pójdziesz
pytać o radę? Kto w twoich zamiarach moŜe cię wesprzeć? Co miałoby wydarzyć się byś poczuł się szczęśliwym,
wolnym? Jakiej zmiany potrzebujesz?

…pomyśl o sobie: czy czujesz się dobrze w roli jaką wybrałeś na Ŝycie? Czy czujesz się dobrze jako Ŝona
swojego męŜa, jako mąŜ swojej Ŝony? Jeśli tak, co moŜesz zrobić by współmałŜonek poczuł uczucie, którym go
obdarowujesz? Jeśli nie, to przypomnij sobie, co takiego stało się, Ŝe poczułeś w domu chłód, obojętność, co
takiego zdarzyło się, Ŝe przestało ci się chcieć wracać do domu?
…pomyśl o sobie jako rodzicu: czy twoje dzieci czują miłość, którą do nich czujesz? Po czym mogą
poznać, Ŝe ich kochasz, Ŝe są dla ciebie waŜne, Ŝe ich szanujesz, cenisz. MoŜe to właśnie w tym roku dojrzejesz do
tego, by swojemu dziecku powiedzieć, Ŝe Ty, jego matka jesteś z niego dumna, Ty jego ojciec jesteś z niego
dumny.
…pomyśl o sobie jako o człowieku: kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Co potrzebujesz zmienić w swoim
Ŝyciu, by było ono satysfakcjonujące? Czy twoje Ŝycie ma sens? Czy czujesz Ŝe kochasz, Ŝe jesteś kochany?
Oczekujemy zmian tyczących spraw zewnętrznych, zmiany osób, z którymi Ŝyjemy. O wiele większy wpływ
mamy jednak na zmiany samych siebie. Zmiany warto zacząć od własnego serca. śeby tak się stało, trzeba
wsłuchać się w swoje serce: w rytm smutków, radości; czego potrzebuje, czego pragnie, za czym tęskni.
KaŜdy kolejny rok, to takŜe kolejny rok twojego Ŝycia.
Ten nowy 2010 dostaniesz właśnie do zupełnie własnej dyspozycji. Jak prezent. MoŜesz z nim zrobić co zechcesz,
moŜesz go zaplanować jak chcesz. I warto robić tak, by po latach nie było Ŝal tego co odeszło i juŜ nigdy nie wróci,
by nie było Ŝal tego co przepadło, niewykorzystanych szans. Potraktuj go na serio, z nadzieją i wiarą w siebie, Ŝe
go nie zmarnujesz. Dzięki temu, co moŜe się stać, moŜesz stać się inny, lepszy. Dzięki twoim wyborom i
decyzjom.
Nikt nie obieca ci, Ŝe ten rok będzie wyjątkowy i łatwy. Jak kaŜdy rok, będzie przeplatał dni lepsze i gorsze, twoje
sukcesy i twoje poraŜki. Jak kaŜdy rok, doświadczy cię cierpieniem, bólem ale i radością, szczęściem. Zadbaj o
siebie i tych, których kochasz, by w nowym 2010 roku nie zabrakło im miłości, siły, wsparcia, obecności, by nie
czuli się samotni, opuszczeni.
A Bóg?
Pośle z miłością Anioła do najbardziej tajemniczego, samotnego czy uwikłanego serca.
Renata Komajda-Wójcik
specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
www.ots.lublin.pl, r.komajdawojcik@ots.lublin.pl

Słowo Arcybiskupa Warszawskiego przed świętami BoŜego Narodzenia 2009 r.
Drodzy Bracia i Siostry,
Za kilka dni będziemy przeŜywać święta BoŜego Narodzenia - najbardziej rodzinne i serdeczne. W naszej
Ojczyźnie wokół tych świąt powstało wiele pięknych zwyczajów o głębokim wymiarze religijnym, nieznanych
często
w innych rejonach świata. Do nich naleŜy przede wszystkim rodzinna wieczerza wigilijna połączona z dzieleniem
się opłatkiem, puste miejsce przy stole dla nieoczekiwanego gościa czy śpiew kolęd. W ten sposób nasi przodkowie
wyraŜali wiarę, Ŝe Bóg tak umiłował świat, Ŝe Syna swego dał. Stało się to w Betlejem, a ciągle uobecnia się na
nowo w tajemnicy Eucharystii, zwłaszcza gdy sprawowana jest w dzień BoŜego Narodzenia. Skoro Bóg nas tak
umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować (por. 1 J 4, 11).
Dziś w Ewangelii słyszymy słowa o Maryi udającej się do swojej krewnej ElŜbiety. Chciała podzielić się
radością, Ŝe stała się matką oczekiwanego Zbawiciela. Radosnym hymnem Magnificat uwielbiła Boga za Jego
wielkie dzieła. Pełna Łaski chciała pomóc swojej starszej krewnej, która takŜe oczekiwała na narodzenie syna –
Jana Chrzciciela. Wydarzenia te były dla Maryi potwierdzeniem wypełnienia się obietnic BoŜych. Czuwając wraz z
Maryją pomyślmy w te ostatnie dni adwentu o naszym konkretnym przygotowaniu się na narodzenie Pana.
Skorzystajmy z uczestnictwa w ostatnich juŜ roratach, pamiętajmy o adwentowej spowiedzi, o uczestniczeniu w
Pasterce i Mszy św. w uroczystość BoŜego Narodzenia. Zanim we wspólnocie rodzinnej zasiądziemy do
wigilijnego stołu pojednani z Bogiem i między sobą, zastanówmy się co jeszcze dobrego moŜemy zrobić przed
świętami: komu pomóc, kogo odwiedzić, kogo zaprosić do naszego domu.
Dziś szczególnie trzeba pielęgnować zwyczaje świąt BoŜego Narodzenia. A najlepszym sposobem troski o
nie jest ich zachowywanie oraz tłumaczenie sobie, a takŜe dzieciom i młodzieŜy skąd pochodzą, co znaczą i w
czym mają swoje źródło. Istotą tradycji świąt BoŜego Narodzenia jest to, co stało się ponad 2000 lat temu w
Betlejem. Źródłem jest więc przyjęta z wiarą tajemnica Słowa, które stało się Ciałem. Bez wiary w tę tajemnicę nie
sposób właściwie przeŜyć świąt Narodzenia Pańskiego. Bez wiary nie da się na dłuŜszą metę ocalić całej, pięknej
tradycji tych Świąt. Bez wiary z głębokiej w treści symboliki pozostanie tylko laicka obrzędowość.

Symbole religijne i piękne tradycje nie mogą Ŝyć długo bez korzenia, podobnie jak nie moŜe istnieć rzeka
bez źródła. Korzeniem zaś jest Chrystus i nasza wiara w Niego. Stąd zagroŜeniem dla tradycji i symboli religijnych
na czele z krzyŜem, jest nie tylko sprzysięŜenie sił zewnętrznych, które w imię świeckości rozumianej jako nowa
religia, chcą usunąć z Ŝycia społecznego wszelkie znaki religijne. W tej nowej prymitywnej formie prywatyzacji
religii uŜywa się często argumentu, Ŝe są to tradycje, zwyczaje, symbole dla większości ludzi martwe, zaś
tolerancja wobec przekonań innych domaga się ich usunięcia z miejsc publicznych. Nie moŜemy się zgodzić na tak
rozumianą tolerancję. Na takie zamiary trzeba odpowiadać zdecydowanym sprzeciwem wobec wszelkich prób
zabierania ludziom wierzącym prawa do świadectwa wiary, takŜe w przestrzeni publicznej i poprzez znaki oraz
symbole religijne. Dobrze więc, Ŝe sprawa krzyŜy we włoskiej szkole poruszyła ludzi we Włoszech i Europie. W
tym kontekście cieszy uchwała polskiego Parlamentu w tej sprawie, podjęta znakomitą większością głosów.
Piszę o tym wszystkim w przededniu świąt zachęcając was, abyście w tym czasie dali świadectwo, Ŝe
zwyczaje boŜonarodzeniowe nie są dla was martwą formą. śe choinka, wieczerza wigilijna, pasterka, rodzinne
kolędowanie są wyrazem głębokiej wiary w Chrystusa, który dla nas wszystkich stał się człowiekiem i nieustannie
do nas przychodzi, aby dać nam udział w Ŝyciu Boga. JeŜeli o tym wewnętrznym związku zapomnimy, to sami
będziemy winni zaniedbania, które nie będzie pochodzić z zewnątrz, ale z samego wnętrza Kościoła.
Bracia i Siostry,
Pragnę w tym miejscu wspomnieć o dwóch waŜnych sprawach. Osiemnastego grudnia Ksiądz Kardynał
Józef Glemp skończył 80 lat Ŝycia. Zgodnie z wolą Ojca świętego Benedykta XVI przestał w tym dniu pełnić urząd
Prymasa Polski. W wigilię BoŜego Narodzenia podczas tradycyjnego opłatka w Domu Arcybiskupów
Warszawskich kapłani podziękują mu za 53 lata posługi kapłańskiej, 30 lat posługi biskupiej i 28 lat
prymasowskiego posługiwania. Natomiast w wymiarze całej archidiecezji podziękujemy Bogu za posługę Księdza
Kardynała 25 grudnia o godz. 11.00 podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej. Na tą dziękczynną Liturgię,
której będzie przewodniczyć dostojny Jubilat, wszystkich wiernych serdecznie zapraszam. Za posługę Księdza
Kardynała będziemy dziękować, ale nie będzie to poŜegnanie z nim. Ks. Prymas – Senior zostaje z nami i mamy
nadzieję, Ŝe będziemy jeszcze długo korzystać z Jego doświadczenia i mądrości. Proszę, aby we wszystkich
parafiach Archidiecezji w czasie Mszy św. podczas świąt modlono się za Księdza Kardynała. Wszystkich, którzy
mogą, raz jeszcze zapraszam do Katedry w dzień BoŜego Narodzenia na godz. 11.00.
Druga moja prośba dotyczy nowej tradycji zwanej Orszakiem Trzech Króli. W niedzielę 3 stycznia o godz.
12.00 z placu Zamkowego po raz drugi wyruszy na Rynek Nowego Miasta uroczysty Orszak Trzech Króli. Rok
temu kilka tysięcy uczestników podąŜyło w tym pochodzie, aby po jego zakończeniu zgromadzić się przy szopce
stojącej na Rynku Nowego Miasta i wspólnym śpiewem kolęd oddać pokłon Jezusowi. W imieniu swoim oraz
organizatorów zapraszam mieszkańców Warszawy i wiernych archidiecezji do udziału w tym orszaku. Słowa
szczególnej zachęty kieruję do dzieci i rodziców – przyjdźcie razem. To wydarzenie jest nową formą
pielęgnowania starego zwyczaju kolędowania w wielkim mieście. Być moŜe wasza liczna obecność będzie
dodatkowym argumentem za przywróceniem święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy.
Drodzy Bracia i Siostry, bardzo chciałbym być duchowo obecnym w te święta wśród rodzin archidiecezji i
wszystkich samotnych. Chciałbym umocnić się Waszą wiarą i miłością, Waszą dobrocią. Dziękuję za cały rok,
który się kończy, szczególnie dziękuję za Wasze modlitwy i prace, za włączanie się w Ŝycie wspólnot parafialnych,
za bycie Kościołem, który głosi Dobrą Nowinę.
Wszystkim Ŝyczę szczęśliwych i błogosławionych świąt, pokoju i radości. Niech Bóg błogosławi na święta
i cały Nowy Rok.
+ Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Parafialny Family Day
27. grudnia b.r. w Madrycie odbył się kolejny „Family Day” w Hiszpanii. Na placu Limy zebrało się ponad
milion osób. Zwołany przez Episkopat Hiszpanii, za namową m.in. inicjatora Drogi Neokatechumenalnej Kiko
Arguello, spotkał się z ogromną aprobatą środowisk katolickich. Na zeszłoroczne spotkanie przybyło ok. 2 mln
osób, co zaskoczyło nie tylko samych organizatorów, ale przede wszystkim władze kraju.
„Family Day” powstał jako odpowiedź środowisk katolickich na antychrześcijańskie prawo i decyzje
lewicowego rządu hiszpańskiego na czele z José Luis Rodríguez Zapatero. Obecnie czeka na podpis króla Juana
Carlosa ustawa ułatwiająca aborcję. Rząd socjaldemokratycznej PSOE ma ponadto na swoim koncie zmiany w
Kodeksie Cywilnym, umoŜliwiające szybkie rozwody oraz zawieranie homoseksualnych związków małŜeńskich,
wykreślono z niego równieŜ słowa ojciec i matka, małŜonek i małŜonka.
Cała ta sytuacja, która nie jest obca równieŜ innym krajom europejskim spowodowała, Ŝe na tegoroczny
„Family Day” zostali zaproszeni nie tylko Hiszpanie, ale równieŜ katolicy z całej Europy, aby tym samym
zamanifestować swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich oraz modlić się za rodzinę chrześcijańską.
RównieŜ z naszej parafii na spotkanie wyruszyła grupa 6 osób, aby uczestniczyć we mszy świętej na placu Limy.

W tym roku „Family Day” tradycyjnie odbył się w kościelne święto Świętej Rodziny, gdyŜ właśnie Rodzina
z Nazaretu jest wzorem i wsparciem dla współczesnej rodziny poddawanej ciągłym atakom i zagroŜeniom. W tej
Rodzinie wzrastało Słowo BoŜe, które stało się Człowiekiem – Jezus Chrystus, pozostając poddane Józefowi i
Maryi, jak mówią Słowa Ewangelii Łukasza z tego dnia: : „Potem (Jezus) poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i
był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy
w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi”.
W niedzielę, 27. grudnia 2009 roku, na mszy o godz. 12.30., będąc w łączności z wiernymi obecnymi w
Madrycie, zebrały się rodziny z naszej parafii oraz ci z parafian, którzy mieli pragnienie, aby wspólnie modlić się
za rodzinę chrześcijańską. RozwaŜania i pieśni przygotowały wspólnoty neokatechumenalne z naszej parafii.
Wspólnie wysłuchaliśmy Słowa BoŜego oraz świadectwa jednej z rodzin naszej parafii, która była na misji
ewangelizacyjnej w Wielkiej Brytanii, gdzie swoim Ŝyciem dawała świadectwo miłości Boga do człowieka. Na
koniec wszyscy zebrani otrzymali specjalne błogosławieństwo, skierowane szczególnie do rodzin, a dzieci
zaśpiewały kolędę.
Na spotkaniu z rodzinami 30. grudnia 1988 roku w Porto San Giorgio, Jan Paweł II powiedział: „Chętnie
przyjąłem wasze zaproszenie na święto Świętej Rodziny, aby modlić się razem z wami za najbardziej podstawową
i najwaŜniejszą sprawę w posłannictwie Kościoła, o duchową odnowę rodziny, rodzin ludzkich i chrześcijańskich
w kaŜdym ludzie, w kaŜdym narodzie, moŜe szczególnie w naszym zachodnim świecie, bardziej rozwiniętym,
cieszącym się oznakami i dobrodziejstwami postępu, ale takŜe doświadczającym braków tego jednostronnego
rozwoju”.
My wszyscy zgromadzeni w naszym kościele w niedzielę Świętej Rodziny, którzy przyjęliśmy zaproszenie
na tę szczególną Eucharystię, równieŜ modliliśmy się za nasze rodziny, które we współczesnym świecie bardzo
potrzebują zrozumienia i wsparcia w codziennych zmaganiach. Miejmy nadzieję, Ŝe Słowo BoŜe oraz przyjęte
przez nas Ciało Chrystusa będzie dla nas pomocą.
E.Z.
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Od nowego roku Msze św. w naszym kościele: w dni powszednie o 7.00 ; 7.30 ; 8.00 i 18.00, a w
Niedziele i uroczystości o 7.30 ; 9.30 ; 11.00 ; 12,30 i 18.00. W pierwsze piątki miesiąca nie będzie Mszy
św. o godz. 16.30 – dzieci wraz z rodzicami zapraszamy wspólnie na Mszę św. o godz. 18.00. W styczniu i
w lutym Msze św. w dni powszednie będą odprawiane w Kaplicy Łazarza
6 stycznia 2010 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). To jedno z najstarszych świąt w
Kościele. Jako osobna uroczystość funkcjonuje od końca IV w. Święto nawiązuje do opisywanych w
Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2, 1-12) Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez tajemniczą
gwiazdę przybywają, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus i złoŜyć Mu dary. W wydarzeniu tym
wspominamy objawienie się Jezusa poganom. Od przełomu XV i XVI w na święto Trzech Króli
poświęcało się kadzidło, którym okadzano domy i obory z chorymi zwierzętami. Święcenie kredy
wprowadzono w XVIII w. Kredą oznacza się drzwi domów, pisząc na nich litery K+M+B oraz cyfry
bieŜącego roku. Litery te odnoszą się do legendarnych imion królów. Powstały zapewne z pierwszych liter
zdania: Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi ten dom).
W Kościele Katolickim Dzień Objawienia Pańskiego jest dniem świątecznym nakazanym. Oznacza to, Ŝe
wierni są zobowiązani w tym dniu uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania
tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeŜywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu
oraz korzystanie z naleŜnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Msze św. w naszym kościele będą
sprawowane o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00 i 19.30. Kancelaria parafialna będzie nieczynna.
10 stycznia 2010 r. o godzinie 16.00 w sali po dawnej drukarni odbędzie się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup i wspólnot z naszej parafii. Odpowiedzialni poszczególnych grup proszeni są o
przygotowanie tego spotkania.
10 i 17 stycznia 2010 r. po mszach św. o godz. 11.00 dzieci będą wystawiać Jasełka.
19 stycznia 2010 r. ks. Henryk obchodzi imieniny. Wszystkich Parafian zapraszamy na Mszę św. o
godzinie 18.00, w czasie której będziemy się modlić w intencji Solenizanta. Księdzu Henrykowi składamy
najserdeczniejsze Ŝyczenia.
24 stycznia 2010 r. pani Renata Komajda-Wójcik poprowadzi kolejną konferencję dla małŜeństw nt.
„Drogi i rozdroŜa miłości małŜeńskiej”: Czas budowania związku wysycony jest emocjami i uczuciami,
które w sposób naturalny dają siłę do budowania relacji. Pielęgnowanie uczuć, bliskości, otwartości i
obecności w małŜeństwie jest skuteczną drogą do rozwoju, wzajemnego poznawania się i zbliŜania do
siebie. I odwrotnie: zaniedbywanie się wzajemne, nieliczenie się z uczuciami drugiej osoby, brak
wzajemnego szacunku dystansuje ludzi do siebie i w konsekwencji oziębia uczuciowo relację małŜonków.
24 stycznia 2010 r. po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców młodzieŜy
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Intencje mszalne na styczeń
1 stycznia 2010 (piątek, Uroczystość Świętej BoŜej
Rodzicielki)
7.00 – w intencji StraŜy Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa
9.30 – wolna intencja
11.30 – wolna intencja
12.30 – za śp. Mieczysława Walczaka
18.00 – za śp. Wiktorię Danielecką w 7. rocznicę śmierci
2 stycznia 2010 (sobota)
7.00 – o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Aleksandry w dniu jej urodzin
7.30 – za śp. Annę, Marię i Edwarda Czarneckich
8.00 – w intencji StraŜy Honorowej Niepokalanego Serca
Maryi
18.00 – za śp. Andrzeja Śliwińskiego w 1. rocznicę
śmierci, za śp. Ryszarda Śliwińskiego oraz za śp.
Bjorna
3 stycznia 2010 (II niedziela po Narodzeniu Pańskim)
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Henryka i Antoninę Rozbickich w 39.
rocznicę śmierci
11.00 – za śp. Tomasza i Bronisławę Gawlin
12.30 – za Parafian
18.00 – w intencji Kółek śywego RóŜańca
4 stycznia 2010 (poniedziałek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Tadeusza Gonciarza w 5. rocznicę śmierci
5 stycznia 2010 (wtorek)
7.00 – za śp. Zofię Niedzielę, o łaskę Ŝycia wiecznego
7.30 – o BoŜe błogosławieństwo dla Teresy i Bernarda w
58. rocznicę ślubu
8.00 – za śp. Stanisława Brzozowskiego w 19. rocznicę
śmierci
18.00 – za śp. Edwarda w rocznicę śmierci, jego rodziców,
brata i teściów
6 stycznia 2010 (środa, Uroczystość Objawienia
Pańskiego)
7.30 – za śp. Reginę, Janinę, Władysławę i Stanisława
9.30 – za śp. Franciszka Kostkę
18.00 – za śp. Irenę Kufirską w 3. rocznicę śmierci,
zmarłych z rodziny Sobczaków i Stankiewiczów
oraz śp. Jana Skotarskiego
19.30 – wolna intencja
7 stycznia 2010 (czwartek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – za śp. Leszka Lizakowskiego w 3. rocznicę śmierci
8.00 – za śp. Lucjana Przybyłę oraz Władysława, Stefanię,
Tadeusza i Andrzeja Kuczmarskich
18.00 – o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne oraz o błogosławieństwo BoŜe dla
kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja
Wspólnoty Krwi Chrystusa)

8 stycznia 2010 (piątek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – 1) za zmarłych z naszych rodzin
2) za śp. Marię, Stanisława i Zygmunta Cupriak
9 stycznia 2010 (sobota)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Lucynę Kępińską w 30. dzień po śmierci
10 stycznia 2010 (Niedziela Chrztu Pańskiego)
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Stanisławę Kurczak w 6. rocznicę śmierci
11.00 – o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Oli i
Karoliny Koprowskich
12.30 – za Parafian (chrzty)
18.00 – za śp. Barbarę Stasiak w 17. rocznicę śmierci, za
śp. Emilię Grębosz w 4. rocznicę śmierci
11 stycznia 2010 (poniedziałek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Jana Zdziecha w 2. rocznicę śmierci
18.00 – za śp. Stanisława Szwajewskiego w 1. rocznicę
śmierci oraz Leokadię, Dariusza i Janusza
Szwajewskich
12 stycznia 2010 (wtorek)
7.00 – za śp. Rozalię i Franciszka Białeckich oraz śp.
Apolonię i Jana Warzywoda
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Teodora w 36. rocznicę śmierci oraz za śp.
Stefanię Borkowskich
18.00 – wolna intencja
13 stycznia 2010 (środa)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – wolna intencja
14 stycznia 2010 (czwartek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Ryszarda Trakula w 14. rocznicę śmierci
15 stycznia 2010 (piątek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Jadwigę Kaczorek w 23. rocznicę śmierci
oraz za śp. Krystynę Murmuchamiatow
16 stycznia 2010 (sobota)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Bronisława Piastę w 1. rocznicę śmierci
18.00 – błagalna, o rychłą beatyfikację i kanonizację
papieŜa Jana Pawła II

17 stycznia 2010 (II niedziela zwykła)
7.30 – za śp. Wacława Saniewskiego w 4. rocznicę śmierci
9.30 – za zmarłych z rodziny Przesmyckich,
Miałkowskich i Nowosielskich
11.00 – za śp. Cecylię Kobus w 3. rocznicę śmierci
12.30 – o BoŜe błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Dominika Kochanowicza w 80. rocznicę urodzin
18.00 – za śp. Andrzeja Niemiatowskiego w 16. rocznicę
śmierci
18 stycznia 2010 (poniedziałek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. ks. Henryka Miastowskiego
19 stycznia 2010 (wtorek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Henryka Szczech w dniu imienin
18.00 – 1) o BoŜe błogosławieństwo dla ks. Henryka w
dniu imienin
2) za śp. Jadwigę Bokus
20 stycznia 2010 (środa)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Michała Sawickiego
18.00 – za śp. Stefana Maliszewskiego w 32. rocznicę
śmierci
21 stycznia 2010 (czwartek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Antoniego Niewęgłowskiego w 1. rocznicę
śmierci
22 stycznia 2010 (piątek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Henryka Rzącę
23 stycznia 2010 (sobota)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Urszulę Merwińską-Ryszczuk w 30. dzień po
śmierci
18.00 – za śp. Jadwigę Chojnacką w 1. rocznicę śmierci
24 stycznia 2010 (III niedziela zwykła)
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Wincentego Chludzińskiego w 1. rocznicę
śmierci

11.00 – za śp. Helenę, Wacława i Pawełka Skolmowskich
12.30 – za śp. Waldemara Kamińskiego w 30. dzień po
śmierci
18.00 – za śp. Leokadię i Zygmunta śaczkiewiczów oraz
za zmarłych z rodziny Kordalewskich
25 stycznia 2010 (poniedziałek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Annę ElŜbietę Hałas-Jabłkowską
26 stycznia 2010 (wtorek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Marię i Tadeusza Jarczewskich oraz
zmarłych z rodziny Wajmanów i Jarczewskich
27 stycznia 2010 (środa)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – za śp. Elfridę Woszek w 1. rocznicę śmierci oraz za
Johana Woszka
18.00 – za śp. Henryka, Rozalię, Piotra Wolsa, Annę i
Mariana Wojciechowskich, Antoninę Cichą
28 stycznia 2010 (czwartek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Krystynę Osińską w 7. rocznicę śmierci
29 stycznia 2010 (piątek)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Genowefę Kujawską
30 stycznia 2010 (sobota)
7.00 – wolna intencja
7.30 – wolna intencja
8.00 – wolna intencja
18.00 – za śp. Halinę Słupską w 3. rocznicę śmierci
31 stycznia 2010 (IV niedziela zwykła)
7.30 – wolna intencja
9.30 – za śp. Marię i Tadeusza Jarczewskich
11.00 – o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla Basi w dniu urodzin
12.30 – dziękczynno-błagalna w 38. rocznicę ślubu
ElŜbiety i Jerzego Zwolińskich
18.00 – za śp. Barbarę DomŜał w 13. rocznicę śmierci

