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1. Nabożeństwo różańcowe  dziś o godz. 1815. 

2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się w 

przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa. 

3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele. 

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

• Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej. 

• Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza  

 na spotkanie w niedzielę o godz. 1100  do zakrystii w kościele. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie  

 Miłosierdzia. 

5. Konferencje dla narzeczonych w poniedziałek, w sali św. Józefa o godz. 2000. 

6. Nabożeństwa różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800, a 

w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki o 

godz. 1700. 

7.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując 

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem 

wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 

zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele. 

8. XI Wolski Bieg Papieski organizowany tradycyjnie przez parafię i Urząd Dzielnicy 

Wola odbędzie się w sobotę, 13 października w Parku Moczydło. Do udziału w biegu i 

imprezach towarzyszących (także dla seniorów) bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, 

młodzież, rodziców i dziadków. Od godz. 900 rejestracja uczestników i kolejne serie 

biegowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

9. XVIII Dzień Papieski obchodzimy w przyszłą niedzielę, 14 października, pod hasłem 

„Promieniowanie ojcostwa”.  O godz. 1800 zapraszamy na koncert muzyki klasycznej w 

wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata. Tego dnia tradycyjnie zbieramy przed 

kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla biednej, 

utalentowanej młodzieży. 



10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

11. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za nowe schody do 

kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat i tym, 

którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten cel. 
12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Grażyna Taras. Pamiętajmy 

o niej  w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ogłoszenia do kopiowania  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU  „B” 
 

10 grudnia  2017 r. 
 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  „B” 
 

25 grudnia  2017 r. 
 

 

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:  JEZUSA MARYI I JÓZEFA 

31 grudnia  2017 r. 
 

 

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  „B” 

 

PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B” 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

7 stycznia  2018 r. 
 



 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B” 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMARLI W TYM TYGODNIU 
14. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. . Pamiętajmy o nich w 

naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. . Pamiętajmy o niej w 

naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

16. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. . Pamiętajmy o nim w 

naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE 
17. Nieszpory dziś o godz. 1815. 

18. Nieszpory i procesja eucharystyczna,  dziś o godz. 1815. 

19. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś o godz. 1815. 

20. Nabożeństwo majowe i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815. 

21. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 1815. 

22. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800,     w 

niedzielę i święta o godz. 1815. 

23. Nabożeństwa majowe i czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o 

godz. 1800, w niedzielę i święta o godz. 1815. 

24. Nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna  dziś o godz. 1815. 

25. Nabożeństwo czerwcowe  dziś o godz. 1815. 

26. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800,     

w niedzielę i święta o godz. 1815. 

27. Nabożeństwo różańcowe  z procesją eucharystyczną dziś o godz. 1815. 

28. Nabożeństwo różańcowe  dziś o godz. 1815. 

29. Nabożeństwa różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o godz. 1800 a 

w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, środy i piątki o 

godz. 1700. 

 



PRASA 
30. Tygodnik katolicki „Niedziela” w wydaniu świątecznym zawierającym kalendarz 

na rok 2018, płytę z Kolędami i śpiewnikiem Arki Noego oraz parafialną wkładką 

„Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 10 zł. 

plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

31. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 
32. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem. 

 

UROCZYSTOŚCI I POSTY PIĄTKOWE 
33. Dziś porządek Mszy św. niedzielny. 

34. Z racji uroczystości nie ma obowiązku zachowania postu. 

 

 

ZESPOŁY PARAFIALNE 
35. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o 

godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 

1900. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie  

       Miłosierdzia. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę o godz. 1000. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny na spotkaniu wielkanocnym w sobotę po 

       modlitwie w Godzinie  Miłosierdzia. 

• Franciszkański Zakon Świeckich dziś o godz. 1600. 

• Rodzina Radia Maryja w sobotę po Mszy św. o godz. 800. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1700. 

• Bracia z „ Totus Tuus” dziś o godz. 1700. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1600. 

• Bracia z „ Totus Tuus” dziś o godz. 1600. 

• Żywy Różaniec  w przyszłą niedzielę o godz. 1530. 

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1530. 

• Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza  

 na   spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem. 

• Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza  

  na spotkanie w najbliższą niedzielę o godz. 1115  do zakrystii w  



  kościele. 

• Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530. 

• Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę po Mszy św. o godz. 800. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.        

spotkanie koordynatorów. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 

1500 w   

       górnym kościele. Temat spotkania „Celebracja miłosierdzia w sakramencie  

       Pojednania”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym 

kościele.  

 Temat spotkania „Celebracja miłosierdzia w sakramencie Pojednania”.  

 Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę  na Mszy 

św. o godz. 1300. Po Mszy św. uroczystość wręczenia dyplomów 

osobom świętującym okrągłe jubileusze wieczystej adoracji 

Najświętszego Sakramentu (30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w najbliższą niedzielę  na 

Mszy św. o godz. 1300. Po Mszy św. uroczystość wręczenia dyplomów 

osobom świętującym okrągłe jubileusze wieczystej adoracji 

Najświętszego Sakramentu (30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś na Mszy św. o godz. 1300. 

Po Mszy św. uroczystość wręczenia dyplomów osobom świętującym 

okrągłe jubileusze wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu 

(30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

• Dziecięca schola parafialna spotyka się w przyszłą niedzielę na 

Mszy św. o godz. 1130. Do udziału w scholi zapraszamy także nowych 

kandydatów i kandydatki, którzy lubią śpiewać. 

• Dziecięca schola parafialna spotyka się dziś na Mszy św. o godz. 

1130. Do udziału w scholi zapraszamy także nowych kandydatów i 

kandydatki, którzy lubią śpiewać. 

• Dziecięca schola parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce 

parafialnej. 

•  

 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 
36. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy już w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

37. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

38. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 



39. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy 

do zakrystii. 

40. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszamy do 

zakrystii. 

41. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Osoby zainteresowane zapraszamy 

do zakrystii. 

42. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano i wieczorem. Osoby 

zainteresowane zapraszamy do zakrystii. 

 

I PIATKI I SOBOTY MIESIĄCA 
43. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 

Mszy św. i po południu od godz. 1700. 

44. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o 

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. 

45. Z racji  pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją dziś po Mszy św. o 

godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. 

 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 
46. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św. /klasy III/ zapraszamy wraz 

z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. 

spotkanie z rodzicami w dolnym kościele. 

47. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w 

dolnym kościele. 

48. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele. 

49. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i 

dziećmi w górnym kościele. /Dzieci przynoszą świecę od chrztu św./. 

50. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi w górnym 

kościele. /Dzieci przynoszą świecę od chrztu św./. 

51. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. 

inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. 

52. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z 

Rodzicami zapraszamy w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 

1500 w przyszłą niedzielę w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego. 

53. Pierwsza Komunia Święta dzieci w przyszłą niedzielę  na Mszach św. o godz. 900 i 1130. 

54. Pierwsza Komunia Święta dzieci dziś  na Mszach św. o godz. 900 i 1130. 



55. Pierwsza Komunia Święta dzieci w przyszłą niedzielę w dwóch grupach na Mszach św. 

o godz. 900 i 1130. 

 

 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 
56. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami 

na Mszy św. inicjacyjnej w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z 

Rodzicami w górnym kościele. 

57. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami 

na Mszy św.  inicjacyjnej dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym 

kościele. 

58. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami 

na Mszy św. inicjacyjnej w przyszłą niedzielę o godz. 1130. 

59. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z 

Rodzicami zapraszamy w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 

1500 w przyszłą niedzielę w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego.. 

60. Rocznica I Komunii Świętej w czwartek w Uroczystość Bożego Ciała  na Mszy św. o 

godz. 1015. 

61. Rocznica I Komunii Świętej dziś  na Mszy św. o godz. 1015. 

62. Rocznica I Komunii Świętej w Uroczystość Bożego Ciała w czwartek 31 maja na Mszy 

św. o godz. 1015. 

 

BIERZMOWANIE 
63. Kandydaci rozpoczynający przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania ( chodzi 

o  młodzież ze szkół średnich) spotykają się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 900 

w sali św. Józefa. 

64. Kandydaci rozpoczynający przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania ( chodzi 

o  młodzież ze szkół średnich) spotykają się dziś po Mszy św. o godz. 900 w sali św. 

Józefa. 

65. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się w 

przyszłą niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa. 

66. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś  po 

Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa. 

67. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się jutro  po 

Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa. 

68. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej parafii, 

przypada jutro. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 

1800, którą odprawi Jego Ekscelencja Ks. Bp Rafał Markowski. W czasie Mszy św. 

młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie będzie Mszy 

św. o godz. 1900. 



 

 

TACE i PUSZKI 
69. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w 

Warszawie. 

70. Taca z najbliższej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego 

w Warszawie. 

71. Taca dzisiejsza  przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w 

Warszawie. 

72. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL. 

73. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbierać będziemy w przyszłą 

niedzielę do puszek przed kościołem. 

74. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbieramy dziś do puszek przed 

kościołem. 

75. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie w przyszłą niedzielę przed 

kościołem. 

76. Ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na świecie zbieramy dziś przed kościołem. 

 

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
77. Cykl katechez dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa 

rozpocznie się w poniedziałek, 5 lutego, o godz. 2000 w sali św. Józefa. 

78. Katechezy dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w 

poniedziałek o godz. 2000 w sali św. Józefa. 

79. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną się w poniedziałek 4 września w sali św. 

Józefa o godz. 2000. 

80. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w poniedziałek w sali św. Józefa o godz. 

2000. 

81. Msza św. dla narzeczonych na zakończenie konferencji przedmałżeńskich  w 

poniedziałek o godz. 1900. 

 
AKCJE OKOLICZNOŚCIOWE 

82. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi, która mieści się przy ul. Bema 

róg Kasprzaka na Woli zaprasza kandydatów do klas: zerowej, pierwszej i siódmej 

na rok szkolny 2018/2019. Spotkanie informacyjne odbędzie się w sobotę 10 lutego 

w godzinach 1000-1400 w budynku szkoły. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

internetowej szkoły: www.skarga.edu.pl. 

http://www.skarga.edu.pl/


83. Kiermasz książek  religijnych i dewocjonaliów w Święto Miłosierdzia Bożego po 

Mszach św. przed kościołem i w Parku Moczydło organizuje Centrum Duszpasterstwa 

Archidiecezji Warszawskiej.  

84. Przedstawicieli Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia gościć będziemy w naszej 

wspólnocie parafialnej w przyszłą niedzielę 22 kwietnia na wszystkich Mszach św. Jej 

dyrektor, ks. Ryszard Halwa SAC, wygłosi okolicznościowe kazania a po Mszach św. 

przed kościołem można będzie zaopatrzeć się w materiały Formacji i złożyć ofiary na 

jej działalność statutową. 

85. Przedstawicieli Wolontariatu Misyjnego SALWATOR gościć będziemy w naszej parafii 

na Mszach św. w przyszłą niedzielę. Usłyszymy świadectwo świeckich zaangażowanych 

w dzieło misyjne. Będzie także możliwość skorzystania z oferty kiermaszu misyjnego, z 

którego dochód zostanie przeznaczony na katolickie projekty oświatowe w Zambii.  

86. Przedstawicieli Wolontariatu Misyjnego SALWATOR gościmy dziś w naszej parafii na 

Mszach św. Usłyszymy świadectwo świeckich zaangażowanych w dzieło misyjne. 

Istnieje możliwość skorzystania z oferty kiermaszu misyjnego, z którego dochód 

zostanie przeznaczony na katolickie projekty oświatowe w Zambii.  

87. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zaprasza na 

Jubileuszową XX Ulicę Integracyjną w sobotę, 9 czerwca,  w godz. 1000 – 1500 . Ulicę 

rozpocznie Msza św. o godz. 900, po której nastąpi wręczenie Medali Integracji.  

88.  Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,  

zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą niedzielę, tzw. Palmową, po Mszy 

św. o godz. 1130. 

89. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,  

zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130. 

90. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,  

zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130. 

91. Misjonarzy ze Zgromadzenia Ojców Kombonianów gościć będziemy w naszej parafii 

w przyszłą niedzielę. Podczas każdej Mszy św. wysłuchamy katechezy o misjach, a przy 

wyjściu z kościoła można będzie wziąć udział w kiermaszu misyjnym. Dobrowolne 

ofiary składane z tej okazji przeznaczone będą na rozwój dzieł misyjnych Ojców 

Kombonianów, którzy pracują w ponad 40 krajach świata. 

 

92. Misjonarzy ze Zgromadzenia Ojców Kombonianów gościmy dziś w naszej parafii. 

Podczas każdej Mszy św. wysłuchamy katechezy o misjach, a przy wyjściu z kościoła 

można będzie wziąć udział w kiermaszu misyjnym. Dobrowolne ofiary składane z tej 

okazji przeznaczone będą na rozwój dzieł misyjnych Ojców Kombonianów, którzy 

pracują w ponad 40 krajach świata. 
 

93. XI Wolski Bieg Papieski organizowany tradycyjnie przez parafię i Urząd Dzielnicy 

Wola odbędzie się w sobotę, 13 października w Parku Moczydło. Do udziału w biegu i 

imprezach towarzyszących (także dla seniorów) bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, 



młodzież, rodziców i dziadków. Od godz. 900 rejestracja uczestników i kolejne serie 

biegowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 

94. XVIII Dzień Papieski obchodzimy w przyszłą niedzielę, 14 października, pod hasłem 

„Promieniowanie ojcostwa”.  O godz. 1800 zapraszamy na koncert muzyki klasycznej w 

wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata. Tego dnia tradycyjnie zbieramy przed 

kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla biednej, 

utalentowanej młodzieży. 

95.  

 
 

POWITANIA POŻEGNANIA 
96. Posługę duszpasterską w naszej parafii kończy ks. Krzysztof Dowalewski. 

Dziękujemy mu za gorliwą i rzetelną pracę, którą zaskarbił sobie sympatię i uznanie 

parafian. My kapłani, dziękujemy ks. Krzysztofowi za serdeczne więzy koleżeńskie, 

które kształtowały atmosferę na plebanii. Życzymy tego samego i duszpasterskiej 

satysfakcji w pracy na nowej placówce parafialnej w Podkowie Leśnej. Zawsze też 

zapraszamy na Koło i polecamy się koleżeńskiej pamięci.  

 
97. Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 26 sierpnia br. Ks. Artura Felszera 

wikariuszem w naszej parafii.  Polecamy się wszyscy Jego ludzkim talentom i 

duszpasterskiej gorliwości, a Jego samego zawierzamy Matce Najświętszej i św. 

Józefowi oraz życzymy, aby dobrze czuł się w naszej wspólnocie.  

 

ADWENT 
98. Rozpoczynamy okres Adwentu. Jutro o godz. 630 zapalimy po raz pierwszy świecę 

roratnią. Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby przyniosły 

ze sobą lampiony. Po Mszach św. roratnich zapraszamy dzieci na śniadanie do sali św. 

Józefa. 

99. Przeżywamy Adwent i uczestniczymy w Roratach w dni powszednie tygodnia o 

godz. 630. Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby 

przyniosły ze sobą lampiony. Po Mszach św. roratnich zapraszamy dzieci na śniadanie 

do sali św. Józefa. 

100. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigilijny można dziś 

nabyć przy wyjściu z kościoła. 

101. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbierać będziemy w 

przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem. 

102. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wschodzie zbieramy dziś do 

puszek przed kościołem. 



103. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada w czwartek, 8 

grudnia. Z racji tej uroczystości odprawiona zostanie tradycyjnie Msza św. o godz. 1200. 

104. Z racji uroczystości nie ma obowiązku zachowania postu. 

105. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy za tydzień, od trzeciej niedzieli 

adwentu. Szczegółowy program rekolekcji znajdziemy w naszej gazecie parafialnej i w 

gablocie przed kościołem. 

106. Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy za tydzień, od Trzeciej Niedzieli 

Adwentu. Poprowadzi je redemptorysta misjonarz, ojciec Wiesław Bajor.  Szczegółowy 

program rekolekcji znajdziemy w  gazetach  parafialnych i w gablocie przed kościołem. 

107. Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które potrwają do środy.  

Serdecznie witamy prowadzącego, Ojca Misjonarza Wiesława Bajora z klasztoru Ojców 

Redemptorystów w Gdyni. Szczegółowy program rekolekcji znajdziemy w gazetach 

parafialnych i w gablocie przed kościołem. 

 
WIGILIA i BOŻE MARODZENIE 

108. Wigilia w sobotę. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. 

Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, łamanie się 

opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy zachowajmy nasze tradycyjne, polskie 

zwyczaje, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie stawiać na stół alkoholu. Tego dnia nie 

będzie Mszy św. o godz. 1800 i 1900. Pasterkę o godz. 2400 odprawi Ks. Bp Piotr Jarecki. 

109. Wigilia w tym roku przypada w przyszłą niedzielę. Zadbajmy o 

chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, 

czytanie Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy 

zachowajmy nasze tradycyjne, polskie zwyczaje, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie 

stawiać na stół alkoholu. Tego dnia porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę i  Pasterka 

o godz. 2400. 

110. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zadbajmy o 

chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, 

czytanie Pisma Świętego, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy 

zachowajmy nasze tradycyjne, polskie zwyczaje, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie 

stawiać na stół alkoholu. Dziś porządek  Mszy św. jak w każdą niedzielę i  Pasterka o 

godz. 2400. 

111. Boże Narodzenie w niedzielę, 25 grudnia. porządek Mszy św. niedzielny. W 

drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, pierwszego 

męczennika, w poniedziałek 26 grudnia, porządek Mszy św. niedzielny. Taca z tego dnia 

przeznaczona jest na KUL. 

112. Boże Narodzenie jutro, 25 grudnia. Porządek Mszy św. niedzielny. W 

drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, pierwszego 

męczennika, we wtorek, 26 grudnia, porządek Mszy św. niedzielny. Taca z tego dnia 

przeznaczona jest na KUL. 



113. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego w sobotę 

o godz. 1900. 

114. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego w 

przyszłą niedzielę o godz. 1900. 

115. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łaski Bożej w 

Nowym Roku ,  wszystkim Parafianom i Gościom  życzą duszpasterze. 

116. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łaski Bożej w 

Nowym Roku Jubileuszu 30.lecia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu,  

wszystkim Parafianom i Gościom  życzą duszpasterze. 

117. Jutro drugi dzień świąt, Święto św. Szczepana. Porządek Mszy św. 

niedzielny. Taca z tego dnia przeznaczona jest na KUL 

118. Dziś i jutro porządek Mszy św. niedzielny. Taca jutrzejsza przeznaczona 

jest na KUL  

119. Dziś porządek Mszy św. niedzielny. 

 

NOWY ROK 
120. Nowy Rok rozpoczynamy w przyszłą niedzielę, w Uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi. 

121. Nowy Rok rozpoczynamy jutro, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi. Porządek nabożeństw niedzielny. 

122. Nowy Rok rozpoczynamy dziś, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi. Porządek nabożeństw niedzielny. 

123. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada w środę. Porządek 

nabożeństw niedzielny. Po każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy, którą później 

oznaczymy drzwi naszych domów. Taca z tego dnia przeznaczona jest na misje. 

124. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada dziś. Porządek nabożeństw 

niedzielny. Po każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy, którą później oznaczymy 

drzwi naszych domów. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na misje. 

125. Święto Ofiarowania Pańskiego znane w polskiej tradycji pod nazwą 

Matki Boskiej Gromnicznej przypada w czwartek. Msze św. z poświęceniem gromnic 

o godz. 630, 715, 800, 900,  1800 i 1900. Taca z tego dnia przeznaczona jest na zakony 

klauzurowe. 

126. Święto Ofiarowania Pańskiego znane w polskiej tradycji pod nazwą 

Matki Boskiej Gromnicznej przypada w pierwszy piątek miesiąca. Msze św. z 

poświęceniem gromnic o godz. 630, 715, 800, 900,  1800 i 1900.  Spowiadamy podczas 

wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700. Po Mszy św. o godz. 900 zapraszamy 

na jasełka „Polskie Betlejem”  w wykonaniu podopiecznych Katolickiego 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.   Taca z tego dnia 

przeznaczona jest na zakony klauzurowe. 
 



127. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą zakończymy w tym tygodniu. Ci wszyscy, 

którzy z różnych względów zostali pominięci podczas odwiedzin kolędowych, a pragną 

przyjąć kapłana, proszeni są o zgłoszenie do zakrystii lub kancelarii do piątku włącznie. 

Rodziny te odwiedzimy w najbliższą sobotę od godz. 1400. 

128. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Wszystkim, którzy 

przyjęli kapłana dziękujemy za miłą atmosferę spotkań, wspólną modlitwę i złożone 

ofiary. 

129. Światowy Dzień Chorego przypada w sobotę, 11 lutego. Tego dnia 

zapraszamy naszych chorych parafian na Mszę św. o godz. 1100, podczas której 

udzielimy Sakramentu Chorych. 

130. Światowy Dzień Chorego przypada w przyszłą niedzielę, Z tej racji 

udzielimy osobom chorym podczas Mszy św. o godz. 1015 Sakramentu Chorych. 

131. Światowy Dzień Chorego przypada w dniu dzisiejszym. Z tej racji udzielimy 

osobom chorym podczas Mszy św. o godz. 1015 Sakramentu Chorych. 

 

 
WIELKI POST 

132. Popielec w najbliższą środę rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze św. w 

tym dniu według następującego porządku: rano o godz. 630, 715, 800, 900, a po południu o 

godz. 1700 dla dzieci i o godz. 1800 i 1900 dla dorosłych. 

133. Popielec dziś rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze św. według 

następującego porządku: rano o godz. 630, 715, 800, 900, a po południu o godz. 1700 dla 

dzieci i o godz. 1800 i 1900 dla dorosłych. 

134.  Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek: 

➢ dla dzieci o godz. 1700 

➢ dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800 

➢ dla młodzieży o godz. 2000 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

135. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa  16 marca  ulicami parafii o godz. 1700.  

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

136. Tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek o godz. 1700. 

Tego dnia w kościele nie będzie innych nabożeństw Drogi Krzyżowej. 

137. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś o godz. 1815. 
138. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie w przyszłą niedzielę 

przed kościołem. 

139. Ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na świecie zbieramy dziś przed 
kościołem. 

140. Dziesiąta rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimierza  Nycza – 
Pasterza Archidiecezji na stolicę metropolitalną w Warszawie przypada w piątek, 3 
marca, natomiast dzień imienin w sobotę. Pamiętajmy w tych dniach o modlitwie w 
intencji naszego Pasterza. 



141.  Jedenasta rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimierza  Nycza na 

stolicę metropolitalną w Warszawie przypada w sobotę, 3 marca, natomiast dzień 

imienin w przyszłą niedzielę, 4 marca. Pamiętajmy w tych dniach w sposób szczególny 

w modlitwie o Pasterzu Archidiecezji. 

142. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży od 27 – 29 

marca według programu podanego przez katechetów. Program rekolekcji w gablocie 

przed kościołem, a za tydzień także w gazetach parafialnych. 

143. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży od poniedziałku, 

5 marca do środy 7 marca według programu podanego przez katechetów. Program 

rekolekcji w gablocie przed kościołem. 

144. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych w Jubileuszowym 

Roku XXX lecia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy od 

czwartku, 30 marca i potrwają one do niedzieli, 2 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi 

zespół Ojców Redemptorystów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem, a za 

tydzień także w gazetach parafialnych. 

145. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych rozpoczną się od 

przyszłej niedzieli, 11 marca i potrwają do środy, 14 marca. Rekolekcje poprowadzi 

Ojciec Kazimierz Mikulski z klasztoru OO. Redemptorystów w Zamościu. Program 

rekolekcji w gablocie przed kościołem i w gazetach parafialnych. 

146. Rozpoczęliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, które 

potrwają do środy, 14 marca. Rekolekcje prowadzi Ojciec Kazimierz Mikulski z klasztoru 

OO. Redemptorystów w Zamościu. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem i w 

gazetach parafialnych. 

147. Nauka  stanowa dla narzeczonych i uczestników kursu 

przygotowującego do przyjęcia sakramentu małżeństwa w poniedziałek po 

Mszy św. o godz. 1900. 

148. Tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek o godz. 1700. 

Tego dnia w kościele nie będzie innych nabożeństw Drogi Krzyżowej. 

149. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. 

Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne. 

150. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z 

kościoła Panie z Żywego Różańca. 

151. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej 

parafii, przypada jutro. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę odpustową 

o godz. 1800, którą odprawi Jego Ekscelencja Ks. Bp Rafał Markowski. W czasie Mszy św. 

młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie będzie Mszy 

św. o godz. 1900. 

152. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat 

ubiegłych,  zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą niedzielę, tzw. 

Palmową, po Mszy św. o godz. 1130. 

153. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat 

ubiegłych,  zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130. 



154. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat 

ubiegłych,  zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130. 

155.  Rozpoczynamy Wielki Tydzień,  w którym będziemy wspominać Mękę, 

Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Starajmy się przeżyć ten czas godnie, 

zwłaszcza przez uczestnictwo w pięknej liturgii tych dni.  

• Wielki Czwartek – Msze św. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 1600,  

dla dorosłych o godz. 1830. 

• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800,  nabożeństwo dla dzieci 

w godzinie śmierci Pana Jezusa, czyli o godz. 1500, dla dorosłych o 

godz. 1830. 

• Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 800, Liturgia Paschalna o 

godz.  2000. 

• Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700. 

• Rezurekcja o godz. 600. 

156. W Wielkim Tygodniu spowiadamy do środy podczas wszystkich 

nabożeństw – rano i wieczorem. W czwartek, piątek i sobotę spowiadamy tylko rano od 

700 do 800. Podczas  liturgii wieczornej spowiedzi nie będzie. 

157. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i 

środę. 

158. Dziewczynki sypiące kwiatki i niosące poduszki podczas Rezurekcji 

spotkają się z katechetami w poniedziałek o godz. 1700. 

159. Butelki z wodą święconą rozprowadzać będzie w Wielką Sobotę 

Liturgiczna Służba Ołtarza. 

160. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbierać podczas nabożeństw 

wielkopiątkowych do puszek przed kościołem. 

 

 

WIELKANOC 
161. Radość wielkanocnego poranka niech dotrze do każdej z rodzin naszej 

wspólnoty parafialnej, niech napełni nasze serca i będzie zadatkiem świętowania ze 

Zmartwychwstałym Panem w wieczności. 

162. Msze święte w dniu dzisiejszym i jutro odprawiane są według porządku 

niedzielnego. 

163. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL. 

164. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w sobotę o godzinie 1000 w sali 

św. Józefa na spotkaniu wielkanocnym. 

165. W przyszłą niedzielę, 23 kwietnia, już po raz siedemnasty w Święto 

Miłosierdzia Bożego, o godz. 1500 uroczysta Msza św. polowa w Parku Moczydło 

pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Po Mszy św. koncert 

ELENI. 



166. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. 

wraz z Rodzicami zapraszamy w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o 

godz. 1500 w przyszłą niedzielę w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa 

Miłosiernego. 

167. Dziś już po raz osiemnasty w Święto Miłosierdzia Bożego, o godz. 1500 

uroczysta Msza św. polowa w Parku Moczydło pod przewodnictwem J. Em. Ks. 

Kardynała Kazimierza Nycza. Po Mszy św. koncert ARKI NOEGO. 

168. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. 

wraz z Rodzicami zapraszamy w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o 

godz. 1500 dziś  w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego. 

169. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 

1800, w niedzielę i święta o godz. 1815. 

170. Nabożeństwo majowe i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815. 

171. Nabożeństwa majowe i czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po 

Mszy św. o godz. 1800, w niedzielę i święta o godz. 1815. 

172. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada w 

czwartek, 3 maja. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. 

173. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada w dniu 

dzisiejszym. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. 

174. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzić będziemy w 

przyszłą niedzielę, a od piątku rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego. 

 

 

OKRES ZWYKŁY 
175. Pierwsza Komunia Święta dzieci w przyszłą niedzielę  na Mszach św. o 

godz. 900 i 1130. 

176. Rocznica I Komunii Świętej w czwartek w Uroczystość Bożego Ciała  na 

Mszy św. o godz. 1015. 

177. Pierwsza Komunia Święta dzieci dziś  na Mszach św. o godz. 900 i 1130. 

178. Rocznica I Komunii Świętej dziś  na Mszy św. o godz. 1015. 

179. Pierwsza Komunia Święta dzieci w przyszłą niedzielę w dwóch grupach na 

Mszach św. o godz. 900 i 1130. 

180. Rocznica I Komunii Świętej w Uroczystość Bożego Ciała w czwartek 31 

maja na Mszy św. o godz. 1015. 

 

181. X Święto Dziękczynienia będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, 4 

czerwca w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego pod hasłem: „”. Tradycyjnie będziemy 

zbierać przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego. 



182. X Święto Dziękczynienia obchodzimy dziś pod hasłem: „”. Tradycyjnie 

zbieramy przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego. 

183. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

zaprasza na 19 Ulicę Integracyjną w najbliższą sobotę, 10 czerwca. Rozpoczęcie Mszą 

św. o godz. 900, później festyn w godz. 1000 – 1500 na terenie Zespołu Szkół Nr 32 im. 

K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71. 

184. XXX rocznicę konsekracji obchodzi w poniedziałek Pasterz Archidiecezji, 

Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. Pamiętajmy w naszych modlitwach. 

185. Nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna  dziś o godz. 1815. 

186. Nabożeństwo czerwcowe  dziś o godz. 1815. 

187. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o 

godz. 1800,     w niedzielę i święta o godz. 1815. 

188. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 15 czerwca. Procesja 

parafialna wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 1015, i tradycyjnie przejdzie ulicami : 

Deotymy, Brożka, Ciołka, Obozową i Deotymy do kościoła. Dołóżmy starań, aby 

udekorować nasze okna i balkony. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory z 

procesją po Mszy św. o godz. 1800. 

189. Uroczystość Bożego Ciała przypada dziś. Procesja parafialna wyruszy z 

kościoła po Mszy św. o godz. 1015, i tradycyjnie przejdzie ulicami : Deotymy, Brożka, 

Ciołka, Obozową i Deotymy do kościoła. Dołóżmy starań, aby udekorować nasze okna i 

balkony. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory z procesją po Mszy św. o godz. 

1800. 

190. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory z procesją po Mszy św. o 

godz. 1800. Zakończenie  oktawy i błogosławieństwo wianków w czwartek. 

191. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w piątek. 

Nabożeństwo czerwcowe będzie w tym dniu połączone z procesją eucharystyczną. Z 

racji uroczystości nie ma obowiązku zachowania postu. 

192. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela przypada w sobotę. 

193. Poświęcenie pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami w przyszłą 

niedzielę po Mszach św. 

194. Poświęcenie pojazdów przed wakacyjnymi wyjazdami dziś po Mszach 

św. 

195. Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła przypada w czwartek. Taca z 

tego dnia przeznaczona jest na Daninę św. Piotra ( tzw. świętopietrze) do dyspozycji 

papieża  Franciszka. 

196. Uroczystość Świętych  Apostołów Piotra i Pawła przypada w piątek. Taca 

z tego dnia, jako Danina Piotrowa, zwana „świętopietrzem” zostanie przekazana do 

dyspozycji papieża. Z racji uroczystości nie ma obowiązku zachowania postu. 

 

WAKACJE 



197. W lipcu i sierpniu  nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 

oraz w piątki o godz. 1500. 

198. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej zaprasza do udziału w 26. Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych 

z Warszawy na Jasną Górę w dniach 5 – 15 sierpnia br. Pielgrzymka rozpocznie się, 

5 sierpnia, Mszą św. o godz. 600. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą w dniach 1 – 

5 sierpnia. 

199. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej zaprasza do udziału w 27. Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych 

z Warszawy na Jasną Górę w dniach 5 – 15 sierpnia br. Pielgrzymka rozpocznie się 

w niedzielę, 5 sierpnia, Mszą św. o godz. 600. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą 

w dniach 1 – 5 sierpnia. W związku z rozpoczęciem pielgrzymki pierwsza Msza św. 

w niedzielę, 5 sierpnia, zostanie odprawiona pół godziny wcześniej o godz. 600. 

200. 27. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę 

wyruszyła dziś z naszej parafii po Mszy św. o godz. 600. 

 

 

201. 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada we wtorek. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy dla Ojczyzny złożyli ofiarę swojego 

życia. 

202. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada w środę. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy dla Ojczyzny złożyli ofiarę swojego 

życia. 

203.  

204. Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypada we wtorek. Msze św. według 

porządku niedzielnego. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów. 

205. Msze św. dziś według porządku niedzielnego. Po każdej Mszy św. 

poświęcenie ziół i kwiatów. 

206.  

207. W  sierpniu  nie ma Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w 

piątki o godz. 1500. 

208. Wznawiamy od września Msze św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz 

w piątki o godz. 1500. 

209. Wznowiliśmy od września Msze św. w dni powszednie rano o godz. 700 

oraz w piątki o godz. 1500. 

 

NOWY ROK SZKOLNY 
210. Dzieci i młodzież szkolna spotykają się na Mszach  św. rozpoczynających 

rok szkolny i katechetyczny we wtorek, 4 września, według następującego porządku: 

• godz. 900  Młodzież szkół ponadpodstawowych; 

• godz. 1000 Szkoła Podstawowa nr 317 i Szkoła Podstawowa nr 388; 



• godz. 1100 Szkoła Podstawowa nr 148; 

• godz. 1200 Szkoła Podstawowa nr 225. 

211. Spotkanie Kolegium Katechetycznego w poniedziałek, 4 września po Mszy 

św. o godz. 1900 w domu parafialnym. 

212. Nabożeństwo różańcowe  z procesją eucharystyczną dziś o godz. 1815. 

213. Nabożeństwo różańcowe  dziś o godz. 1815. 

214. Nabożeństwa różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy św. o 

godz. 1800, a w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w poniedziałki, 

środy i piątki o godz. 1700. 

 

215. XI Wolski Bieg Papieski organizowany tradycyjnie przez parafię i Urząd 

Dzielnicy Wola odbędzie się w sobotę, 13 października w Parku Moczydło. Do udziału w 

biegu i imprezach towarzyszących (także dla seniorów) bardzo serdecznie zapraszamy 

dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. Od godz. 900 rejestracja uczestników i kolejne 

serie biegowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 

216. XVIII Dzień Papieski obchodzimy w przyszłą niedzielę, 14 października, 

pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.  O godz. 1800 zapraszamy na koncert muzyki 

klasycznej w wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata. Tego dnia tradycyjnie zbieramy 

przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla 

biednej, utalentowanej młodzieży. 

217.  

 

218. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada we wtorek. Procesja żałobna 

połączona z wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwsza zbiorowa Msza św.  

gregoriańska za zmarłych. 

219. Dzień Zaduszny, 2 listopada przypada w środę. Procesja żałobna 

połączona z wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za 

zmarłych. Msze św. gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni 

powszednie i niedziele o godz. 1800. Pamiętajmy, że stan łaski uświęcającej, udział we 

Mszy św. a zwłaszcza przyjęcie Komunii św. są warunkiem skuteczności naszych 

modlitw w intencji zmarłych i umożliwiają uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: 

nawiedzenie 1 listopada świątyni i odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, 

a od Zaduszek do 8 listopada włącznie nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

220. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. 

gregoriańskie w listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej, a dziś 

i w dni świąteczne także przy wyjściu z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można zabrać 

przygotowane karty, na których wpiszemy imiona zmarłych, których chcemy polecić 

modlitwie wypominkowej. 

221. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych.  Procesja żałobna połączona z 

wypominkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwsza zbiorowa Msza św.  gregoriańska 

za zmarłych. 



222. Jutro Dzień Zaduszny.  Procesja żałobna połączona z wypominkami o 

godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za zmarłych. Msze św. 

gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni powszednie i niedziele o 

godz. 1800. Pamiętajmy, że stan łaski uświęcającej, udział we Mszy św. a zwłaszcza 

przyjęcie Komunii św. są warunkiem skuteczności naszych modlitw w intencji zmarłych 

i umożliwiają uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: nawiedzenie 1 listopada świątyni i 

odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a od Zaduszek do 8 listopada 

włącznie nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. 

223. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. 

gregoriańskie w listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej, a dziś 

i jutro także przy wyjściu z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można zabrać 

przygotowane karty, na których wpiszemy imiona zmarłych, których chcemy polecić 

modlitwie wypominkowej. 

224. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad 

w dni powszednie i niedziele o godz. 1800.  

225. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, każdą drugą niedzielę 

listopada obchodzimy jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym 

roku hasło IX Dnia Solidarności brzmi: „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. W  

związku z tym pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają 

życie za Chrystusa. Z tej racji w przyszłą niedzielę będziemy zbierać ofiary pieniężne do 

puszek, z przeznaczeniem na pomoc tym, którzy dziś są prześladowani za wiarę. 

226. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, każdą drugą niedzielę 

listopada obchodzimy jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym 

roku hasło IX Dnia Solidarności brzmi: „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. W  

związku z tym pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają 

życie za Chrystusa. Z tej racji dziś  zbieramy ofiary pieniężne do puszek, z 

przeznaczeniem na pomoc tym, którzy dziś są prześladowani za wiarę. 

227. I Światowy Dzień Ubogich zgodnie z wolą papieża Franciszka obchodzić 

będziemy w przyszłą  niedzielę pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Z tej 

racji za tydzień będziemy zbierać ofiary do puszek po Mszach św. z przeznaczeniem dla 

ubogich za pośrednictwem Caritas. 

228. I Światowy Dzień Ubogich zgodnie z wolą papieża Franciszka obchodzimy 

dziś pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Z tej racji za zbieramy dziś ofiary do 

puszek po Mszach św. z przeznaczeniem dla ubogich za pośrednictwem Caritas. 

229. Przyszła niedziela rozpoczyna w Kościele czas Adwentu. Okres Adwentu 

ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia 

Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. 

Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia 

Chrystusa kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu 

czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. 

 



MEDALE WYRÓŻNIENIA NAGRODY 
230. Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” odznaczył Ks. 

Kardynał Kazimierz Nycz naszego Parafianina, Pana Ryszarda Krzysztofa 

Wojciechowskiego, wieloletniego dyrektora  XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Cypriana Kamila Norwida. Odznaczenie Metropolita Warszawski wręczył tradycyjnie 

w Uroczystość Objawienia Pańskiego podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej. 

Serdecznie gratulujemy. 

231. Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” odznaczył Ks. 

Kardynał Kazimierz Nycz naszą parafiankę, Panią Martę Łukaszewicz, która od 

wielu lat z wielką gorliwością i bardzo kompetentnie prowadzi nam administrację 

parafialną. Odznaczenie Metropolita Warszawski wręczył tradycyjnie w Uroczystość 

Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w bazylice archikatedralnej, podczas Mszy św. o godz. 

1100. Serdecznie gratulujemy Pani Marcie tego prestiżowego wyróżnienia. 

 

KONCERTY JASEŁKA  WYSTEPY 
232. Koncert Chóru z Ukrainy jutro o godz. 1800. Podczas Mszy św. tego dnia 

chórzyści zaprezentują parafianom swój repertuar, a po Mszach św. przy wyjściu z 

kościoła będzie można nabyć płyty z nagraniami chóru i złożyć ofiarę na jego misyjną i 

ewangelizacyjną działalność. 

233. Koncert Chóru z Ukrainy dziś o godz. 1800. Podczas Mszy św. chórzyści 

zaprezentują parafianom swój repertuar, a po Mszach św. przy wyjściu z kościoła będzie 

można nabyć płyty z nagraniami chóru i złożyć ofiarę na jego misyjną i ewangelizacyjną 

działalność. 

234. Zespół Wokalno-Instrumentalny Teatru Wielkiego i Opery Narodowej, 

będzie śpiewać kolędy w przyszłą niedzielę, 14 stycznia w czasie i po Mszach św. o godz. 

1015, 1300 i 1900. Po liturgii przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć płyty CD z 

repertuarem zespołu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc w leczeniu 

chorej na białaczkę Marty. 

235. Jasełka w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 225 będziemy 

mogli podziwiać dziś podczas Mszy św. o godz. 1130. 

236. Koncert kolęd w wykonaniu chóru męskiego z parafii w Zielonce we 

wtorek, drugiego dnia świąt o godz. 1800. 

237. Na koncert muzyki klasycznej zapraszamy w przyszłą niedzielę o godz. 

1600. 

238. Na koncert muzyki klasycznej  w wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata 

zapraszamy dziś o godz. 1600. 
 

PRACE REMONTOWE 



239. Prace budowlane związane z wymianą frontowych schodów 

wejściowych do kościoła i schodów bocznych, a także inne prace remontowe na 

zewnątrz kościoła rozpoczniemy na początku maja. Schody zostaną wykonane z 

płomieniowanego granitu strzegomskiego i zaopatrzone w poręcze. Granitem zostanie 

także wyłożony i obłożony podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszty 

przedsięwzięcia zostały rozłożone na 12 miesięcznych rat. Indywidualne ofiary na ten 

cel przyjmujemy w zakrystii kościoła lub kancelarii. Przeznaczymy nań także tace z 

każdej pierwszej niedzieli miesiąca, poczynając od najbliższej  Przepraszamy za 

możliwe niedogodności i z góry dziękujemy za ofiarność. 

240. Prace budowlane związane z wymianą frontowych schodów 

wejściowych do kościoła i schodów bocznych, a także inne prace remontowe na 

zewnątrz kościoła rozpoczniemy na początku maja. Schody zostaną wykonane z 

płomieniowanego granitu strzegomskiego i zaopatrzone w poręcze. Granitem zostanie 

także wyłożony i obłożony podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszty 

przedsięwzięcia zostały rozłożone na 12 miesięcznych rat. Indywidualne ofiary na ten 

cel przyjmujemy w zakrystii kościoła lub kancelarii. Przeznaczymy nań także tace z 

każdej pierwszej niedzieli miesiąca. Ofiary zbierane dziś na tacę przeznaczone są na ten 

właśnie cel. Przepraszamy za możliwe niedogodności i z góry dziękujemy za ofiarność. 

241. Prace budowlane związane z wymianą frontowych schodów 

wejściowych do kościoła i schodów bocznych, a także inne prace remontowe na 

zewnątrz kościoła rozpoczniemy w tym tygodniu, stąd prośba o usunięcie samochodów 

z chodnika przed kościołem. Schody zostaną wykonane z płomieniowanego granitu 

strzegomskiego i zaopatrzone w poręcze. Granitem zostanie także wyłożony i obłożony 

podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszty przedsięwzięcia zostały rozłożone na 12 

miesięcznych rat. Indywidualne ofiary na ten cel przyjmujemy w zakrystii kościoła lub 

kancelarii. Przeznaczymy nań także tace z każdej pierwszej niedzieli miesiąca. Ofiary 

zbierane dziś na tacę przeznaczone są na ten właśnie cel. Przepraszamy za możliwe 

niedogodności i z góry dziękujemy za ofiarność. 

 

242. Frontowe schody do kościoła okładane są płytami z granitu 

strzegomskiego. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na ten cel. Dziękujemy 

za wszystkie złożone już ofiary indywidualne. 

243. Frontowe schody do kościoła okładane są płytami z granitu 

strzegomskiego. Taca dzisiejsza przeznaczona będzie na ten cel. Dziękujemy za 

wszystkie złożone już ofiary indywidualne. 

244. Frontowe schody do kościoła okładane są płytami z granitu 

strzegomskiego. Dziękujemy za wszystkie złożone już na ten cel ofiary na tacę i  

indywidualne. 

245. Ukończono nowe frontowe schody do kościoła. Dalsze prace 

kamieniarskie przy kościele i domu parafialnym podejmiemy na przełomie sierpnia i 

września. Dziękujemy za każdą złożoną na ten cel ofiarę. 



246. Wszystkim, którzy złożyli ofiary na nowe schody do kościoła bardzo 

serdecznie dziękujemy. Dalsze prace kamieniarskie przy kościele i domu parafialnym 

podejmiemy na przełomie sierpnia i września. 

247. Wszystkim, którzy złożyli ofiary na nowe schody do kościoła bardzo 

serdecznie dziękujemy. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów związanych z tą inwestycją.  

248. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na zapłacenie czwartej raty za nowe 

schody do kościoła. Wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na tę 

inwestycję i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar bardzo serdecznie 

dziękujemy.  

249. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe 

schody do kościoła i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten cel.  

250. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za 

nowe schody do kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych 

wpłat i tym, którzy poczuwają się do comiesięcznych ofiar na ten cel. 

251.  

 

252. Trwają prace konserwacyjno – pielęgnacyjne posadzki w kościele 

polegające na krystalizacji jej powierzchni. Prace prowadzone są w godzinach nocnych. 

Przepraszamy za niedogodności. 

 
PIELGRZYMKI 

253. Pielgrzymka Parafialna do sanktuariów maryjnych w Porzędzinnie, 
Osuchowej, Wąsowie i Łomży organizowana jest 26 maja. Zapisy w niedzielę po Mszach 
św. w zakrystii. 

254. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Sulejowa organizowana jest 25 

listopada. Zapisy w zakrystii. 

255. Pielgrzymka do Częstochowy organizowana jest w niedzielę, 8 lipca. 

Zgłoszenia przyjmują członkowie Rodziny Radia Maryja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KOLĘDA 2017/2018 
 

I TYDZIEN – miedzy świętami 
 
 

27 grudnia 2017 r. (środa) 

  ul. Obozowa  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 

  ul. Deotymy  49, 51, 52, 54 

  ul. Ks. Jana Sitnika  6 

     28 grudnia 2017 r. (czwartek) 

  ul. Obozowa  62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 

  ul. Deotymy  43, 45 

  ul. Górczewska  80 

    29 grudnia 2017 r. (piątek) 

  ul. Ringelbluma 3 

  ul. Ks. Jana Sitnika 4 

  ul. Ożarowska 75 

  ul. Deotymy 43a 

  ul. Szałka 4, 6 

    30 grudnia 2017 r. (sobota) 

  ul. Obozowa  87, 89, 91, 93,  95 

   ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8 

  ul. Ożarowska  61 

  ul. Św. Stanisława  8 ,10 

  ul. Ostroroga  14/16 

  al. Prymasa Tysiąclecia  102a 

 Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600, w soboty od godz. 1400. 



    
II TYDZIEŃ – 2018 

 
 
2 stycznia 2018 r. ( wtorek) 

  ul. Bolecha (2-96 ; 23-67 domki) 

  al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 

  ul. Czorsztyńska 2a 

  ul. Ks. Jana Sitnika 3  

  ul. Deotymy 46, 48 

  ul. Batalionu „Pięść” 5, 7 

3  stycznia 2018 r. (środa) 

  ul. Dobiszewskiego 1, 2 

  ul. Ożarowska 59 

  ul. Magistracka 26a, 29 

  ul. Raszei 1/3, 5, 6, 8 

  al. Prymasa Tysiąclecia 153, 155   

     4 stycznia 2018 r. (czwartek) 

ul. Obozowa 56, 60 

  ul. Deotymy 7/9 

  ul. Przy Lasku 6 

  ul. Magistracka 31 

  ul. Ks. Jana Sitnika 2 

  ul. Astronomów 5, 7, 9, 11 

  ul. Deotymy 11/13 

5 stycznia 2018 r. (piątek) 

  ul. Przy Lasku 8 

   ul. Magistracka 22, 24 



  ul. Dobiszewskiego 3, 5 

  ul. Batalionu „ Pięść” 1, 3 

  ul. Brożka 1a, 2a, 2b 

III TYDZIEŃ – 2018 
 

 

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) 

al. Prymasa Tysiąclecia 151 

 ul. Ciołka 28, 30 

 ul. Ożarowska 77, 79 

 ul. Obozowa 61 

9 stycznia 2018 r. (wtorek) 

 ul. Deotymy 58 

 ul. Dahlberga, Dalibora, Dobrogniewa 

 ul. Obozowa  ( 84-116 ) 

 ul. Ożarowska 2/32 

 ul. Magistracka 24a 

 al. Prymasa Tysiąclecia 137, 139a 

10  stycznia 2018 r. (środa) 

 ul. Księcia Janusza 17 

 ul. Raszei 2, 4 

ul. Ks. Jana Sitnika  1 

 ul. Bielskiego 2, 6 

11 stycznia 2018 r. (czwartek) 

ul. Deotymy 15/17 

  ul. Bielskiego 4, 5, 8 

 al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 

12 stycznia 2018 r. (piątek) 

 ul. Ciołka 4, 4a 



 ul. Czorsztyńska 8, 10, 10a, 12 

 ul. Magistracka 25 

 ul. Górczewska 82 

13 stycznia 2018 r. (sobota) 

ul. Obozowa 63/65 

ul. Deotymy 19/21, 37(szkoła) 

ul. Ciołka 22, 24 

ul. Ulrychowska ( domki: 30, 32, 34 ) 

ul. Koszycka 

ul. Traktorzystki (domki )  i 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IV TYDZIEŃ – 2018 
 

15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) 

ul. Księcia Janusza 62,  i ( 66 – domek ) 

  ul. Magistracka 27 

16 stycznia 2018 r. (wtorek) 

   ul. Górczewska 100, 106, 108, 116, 116a, 118, 120, 122, 122a, 122b 

  ul. Księcia Janusza 15 

17  stycznia 2018 r. (środa) 

  ul. Księcia Janusza 23, i ( domki : 28 – 40a ) 

  ul. Astronomów ( domki : 4 – 14 ) 

  ul. Brożka  ( domki: 6 – 16; 7 – 13 ) 

  ul. Zawiszy 6 

  ul. Górczewska 120a 

  ul. Łacińska 4, 6 

2, 618 stycznia 2018 r. (czwartek) 

ul. Górczewska 94/96, 94a 

  ul. Księcia Janusza 8/14, 16/22 

  ul. Małego Franka 5, 5a, 9 

  ul. Przy Lasku 1 

19 stycznia 2018 r. (piątek) 

  ul. Czorsztyńska 2 

  ul. Ringelbluma 2 

  ul. Górczewska 84/86, 88, 88a 

20 stycznia 2018 r. (sobota) 

ul. Zawiszy 16a 



  ul. Małego Franka  1a, 3a 

  ul. Łacińska 2 i domki 

 ul. Romańska – domki 

V TYDZIEŃ – 2018 
 

 

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) 

ul. Księcia Janusza 41/43 

   

23 stycznia 2018 r. (wtorek) 

   ul. Banderii  2a, 4, 19 

   

24  stycznia 2018 r. (środa) 

  ul. Zawiszy 12, 13, 16, 16b 

  , 6 

25 stycznia 2018 r. (czwartek) 

ul. Zawiszy 14 

  ul. Ciołka 29/31 

   

26 stycznia 2018 r. (piątek) 

  ul. Romańska 1 

  ul. Wawrzyszewska 3 

  ul. Brożka 18 

ul. Czorsztyńska 4 

   

27 stycznia 2018 r. (sobota) 

ul. Newelska, Lędzka, Andrychowska, Klecka, Kaprys 

  ul. Księcia Janusza 44 

  ul. Górczewska 90a, 92, 116 b 



  ul. Ulrychowska 26 

 

 

VI TYDZIEŃ – 2018 
 

29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) 

ul. Św. Stanisława 12, 14 

ul. Ostroroga 27, 29 

ul. Obozowa 16 

   

30 stycznia 2018 r. (wtorek) 

   ul. Radziwie 7 /klatki I, II, III/ od nr. 1 do 269 

ul. Górczewska 112 

   

31  stycznia 2018 r. (środa) 

  ul. Radziwie 7 /klatki IV, V, VI, VII/ od nr. 270 do 608 

ul. Księcia Janusza 19/31, 37 

  , 6 

1 lutego 2018 r. (czwartek) 

ul. Św. Stanisława 6 

ul. Wawrzyszewska 9 

  ul. Księcia Janusza 42 

  ul. Małego Franka 4 

     

3 lutego 2018 r. (sobota) 

ul. Radziwie 5 

 

 

 



 

 

 

 

VII TYDZIEŃ – 2018 
 

5 lutego 2018 r. (poniedziałek) 

ul. Małego Franka 1, 3, 6, 8, 10, 12 

ul. Ciołka 2, 5 

   

6 lutego 2018 r. (wtorek) 

   ul. Ciołka 15, 18, 20, 26, 33  

ul. Radziwie 3 

ul. Wawrzyszewska 11 

 


