
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;  

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 
Godzina Święta  

- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek po Mszy św.  

wieczornej  
 

Msza św. i Nowenna  
do MB Nieustającej Pomocy  

- środa godz. 18.00  
 

Msza zbiorowa 
z wypominkami  

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do piątku   

w godz.: 16.00-17.30  
tel./fax. (022) 613-07-20 

 
Biskup diecezji: 

J. E. Ks. Abp Henryk Hoser 
 

Proboszcz: 
Ks. Marek Doszko 

Wikariusz: 
Ks. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  
poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

Stanisław Baranek, Hen-

ryk Bogucki, Maria i 

Franciszek Luchowscy 

oraz dziadkowie z obu 

stron 

1000 – o Boże bł., zdrowie 

i potrzebne łaski dla Eu-

geniusza Gaudy z okazji 

90 urodzin 

1130 + Helena i Bolesław 

Jedynak, ich synowie oraz 

Sławomir i Franciszek   

1300 – dz. w int Jerzego 

Kowalskiego z okazji 80 

urodzin z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą 

1630 – w int. Panu Bogu 

wiadomej 

1800 + Jadwiga Borowska 

w 12 r.śm. 

 

Budujemy organy piszczałkowe  

w naszym kościele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jedna z propozycji usytuowania organów 

 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@gmail.com 
Tel. 502 465 572 oraz 608 309 743 

konto bankowe: PKO BP  
80 1020 1127 0000 1102 0239 7131 

z dopiskiem:  
na cele kultu religijnego - organy  

siak /greg.4/ 

800 + Zofia  

1630 + Jan Bilski 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Marianna Korelli 

w m-c po śm.;  

7 marca, sobota 

700 – wynagradzająca  

800 + Stanisław w 29 r.śm 

i cr. Jarosławskich 

1800 + Maria Helena Wa-

siak /greg.5/ 

1800 + Ludwik Milik 

8 marca, 3 NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU /

REKOLEKCJE/ 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.6/ 

830 + Anna, Genowefa i 

greg.30/ 

800 + Genowefa, Maria i 

Elżbieta 

1800 + Helena Piotrowska, 

Kazimierz Mazek i ich 

rodzice 

1800 + Elżbieta Szol w 1 

r.śm. 

3 marca, wtorek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.1/ 

800 + Helena i Władysław  

1800 + Helena i Piotr 

Ruszkowscy, ich syno-

wie: Jan, Bernard i Stani-

sław  

1800 + Maria i Romuald 

Prochalowie, cr.: Procha-

lów i Malczewskich  

4 marca, środa, ŚW. 

KAZIMIERZA, KRÓ-

LEWICZA, święto 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.2/ 

700 + Kazimierz Bigo-

szewski, Dezyderia, Wła-

dysław i Kazimiera  

800 – dz.-bł. w int. Ks. 

Kazimierza z okazji imie-

nin 

800 + Kazimierz, Józefa 

(k), Franciszek 

1800 zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata; - o intronizację 

Najświętszego Serca Pana 
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700 – o powołania  

830 + w intencji osoby - 

nieznanej dziewczynki, 

której serce po transplan-

tacji bije w ofiarobiorczy-

ni w 17 r. i o łaskę zdro-

wia dla Anny  

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV Trwam 

oraz Naszego Dziennika  

1130 + Janina i Henryk 

Janowscy 

1300 zbiorowa: za Ojczy-

znę i Żołnierzy Wyklę-

tych, Niezłomnych; - w 

int. Fryderyka z okazji 2 

urodzin oraz za cr. Jasek i 

Stafa; - dz. z okazji 4 

urodzin Ity i 7 urodzin 

Klemensa z prośbą o bł. 

Boże dla cr.; - o Boże bł., 

zdrowie i wszelkie po-

trzebne łaski dla Macieja 

Lewandowskiego z okazji 

urodzin; + Edward Krze-

miński w 2 r.śm.; + Hele-

na i Andrzej, Katarzyna i 

Ludwik Pełkowie, Fran-

ciszka(k) i Jan Ciarowie; 

+ Ewa Frąckiewicz w 7 r. 

śm.;  

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.29/ 

2 marca, poniedziałek 

700 + Marian Grocholski /

Jezusa w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, ojczyź-

nie  i całym świecie; - za 

Krucjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając Śluby Jasno-

górskie; + Natalia, Walen-

ty, Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Andrzej, 

Władysława(k) i Kazi-

mierz z okazji imienin 

Cholewińscy, Jadwiga 

Regulska;  

5 marca, czwartek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.3/ 

700 + rodz. Gałeccy, Pa-

czuscy i Kosieradzcy 

800 + Pelagia w 22 r.śm., 

Wacław, Marek, Antoni 

Jadwiga, Władysław, Jan, 

Stanisław oraz zm. z 

rodz.: Grochowskich i 

Oklińskich  

1800 + Antonina Żebrow-

ska w 6 r.śm., cr.: Że-

browskich, Godlewskich, 

Bielów i Łapińskich 

6 marca, piątek 

7
00 + Maria Helena Wa-
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  Dziś, w Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych podczas 

Mszy św. w intencji Ojczyzny o godz. 13.00 miłosierdziu 

Bożemu polecamy bohaterów Polski, którzy zostali zamordo-

wani rękami reżimu komunistycznego, a żywym upraszamy 

siły, zdrowie i błogosławieństwo Boże. W asyście, jak zawsze 

niezawodni uczestnicy Rajdu Katyńskiego. 

  W dzisiejszą niedzielę - 1 marca - ofiary złożone do puszki 

„DAR SERCA” będą przeznaczone na wsparcie dzieł misyj-

nych Kościoła Ad  Gentes.  

  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do skła-

dania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga 

Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej. 

  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Droga 

Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 uczestni-

czymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. 

  Nawiązując do rzymskiej tradycji kościołów stacyjnych po 

raz pierwszy w stolicy biskupi obu warszawskich diecezji 

wyznaczyli świątynie, które w czasie Wielkiego Postu będą 

otwarte przez cały dzień dając możliwość nawiedzenia i mo-

dlitwy przed Najśw. Sakramentem. Ich lista wywieszona jest 

w gablocie. 

  Dziś w niedzielę - 01.03 - o godz. 17.00 w salce parafialnej 

spotkanie wszystkich tegorocznych kandydatów do Bierz-

mowania.  

  W najbliższą niedzielę - 08.03, o godz. 19.00 w salce parafial-

nej spotkanie grupy chłopców zeszłorocznych kandydatów 

do Bierzmowania. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobo-

ta miesiąca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu 

od godz. 15.00; w piątek msza św. o godz. 16.30, a do chorych 

udamy się od godz. 9.00. W sobotę Różaniec wynagradzający 

Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 

  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej 

parafii za tydzień w dniach 8-11 marca br. Msze św. z nauką 

rekolekcyjną w dni powszednie będą odprawiane w godz. 

7.00, 9.00, 18.00 i 19.30. Poprowadzi je ks. dr Eugeniusz 

Jankowski. 

  W najbliższą niedzielę - 08.03 - o godz. 16.30 Msza św. dla 

dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św. 

Zapraszamy! 

  Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na budowę orga-

nów. W ubiegłym tygodniu na konto bankowe wpłynęło 6300 

zł. - mamy już 127 212 zł. Przypominamy, że za tydzień 8 

marca kolejna kwesta na organy. Tym razem kwestować będą 

Zuchy, Harcerki i Harcerze ze Szczepu "Błękitni". Do współ-

pracy w dziele budowy organów zapraszamy jednak wszyst-

kich: wspólnoty parafialne, organizacje pozarządowe, firmy, 

parafian - ponieważ tylko razem, jednocząc się możemy do-

Rdz 22,1-2.9-13.15-

18 
W krainie życia 

będę widział Boga 

Rz 8,31b-34 
Mk 9,2-10 

 Po sześciu dniach 

Jezus wziął z sobą Pio-

tra, Jakuba i Jana i za-

prowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. 

Tam przemienił się wo-

bec nich. Jego odzienie 

stało się lśniąco białe 

tak, jak żaden folusznik 

na ziemi wybielić nie 

zdoła. I ukazał się im 

Eliasz z Mojżeszem, 

którzy rozmawiali z 

Jezusem. Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: Rabbi, 

dobrze, że tu jesteśmy; 

postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden 

dla Mojżesza i jeden dla 

Eliasza. Nie wiedział 

bowiem, co należy mó-

wić, tak byli przestrasze-

ni. I zjawił się obłok, 

osłaniający ich, a z obło-

ku odezwał się głos: To 

jest mój Syn umiłowany, 

Jego słuchajcie. I zaraz 

potem, gdy się rozejrzeli, 

nikogo już nie widzieli 

przy sobie, tylko samego 

Jezusa. A gdy schodzili z 

góry, przykazał im, aby 

nikomu nie rozpowiadali 

o tym, co widzieli, za-

nim Syn Człowieczy nie 

powstanie z martwych. 

Zachowali to polecenie, 

rozprawiając tylko mię-

dzy sobą, co znaczy 

powstać z martwych. 

prowadzić tę inicjatywę do końca.  

  W kiosku parafialnym jest do nabycia płyta DVD z filmem 

„Ziemia Maryi”. Tam także zbierane są podpisy pod petycją 

do Prezydenta RP o niepodpisywanie ratyfikacji Konwencji 

Rady Europy, która uderza w małżeństwo i rodzinę. 

  Siostry Nazaretanki zapraszają dziewczęta i ich rodziny na 

Dni Otwarte  do swoich szkół – gimnazjum i liceum przy ul. 

Czerniakowskiej 137, w soboty 7 marca i 11 kwietnia. W 

programie przewidziane jest  spotkanie informacyjne z  sio-

strą dyrektor, prezentacja oferty programowej szkół – gimna-

zjum z klasami ogólnymi i dwujęzycznymi, liceum i program 

matury międzynarodowej. Dziewczęta i ich rodziny będą 

mogły również wziąć udział w lekcjach otwartych, pokazach 

z różnych przedmiotów, zwiedzić szkołę, internat oraz spo-

tkać się i porozmawiać z nauczycielami a także uczennicami 

szkoły. 

  Społeczność Gimnazjum nr 20. im. Bohaterów Olszynki 

Grochowskiej przy ul. Afrykańskiej 11 zaprasza rodziców i 

uczniów klas szóstych na Dzień Otwarty, który odbędzie się 

w środę 25 marca 2015 o godz. 18.00 
  Ostatni nadzwyczajny synod biskupów przypomina nam, że 

Ewangelia o rodzinie to istotne  przesłanie Kościoła. Wobec 

nasilającego się kryzysu rodziny, rosnącej liczby rozwodów i 

związków nieformalnych chcemy pomagać rodzinom znajdu-

jącym w konfliktowych sytuacjach. Jedną z form takiej po-

mocy są mediacje pojednawcze. Mediatorzy: Monika 

Kwietniewska i Anna Hofmann-Delbor zapraszają na spotka-

nia mediacyjne do sali poradni rodzinnej w tutejszej parafii w 

czwartki w godz. 18.00-19.00. Można umówić się też telefo-

nicznie lub mailowo, dane kontaktowe dostępne są na stronie 

parafii i na tablicy ogłoszeń. Mediacje pojednawcze to: - 

rozwiązywanie sporów w małżeństwie i rodzinie przy udziale 

bezstronnego mediatora 

 - usprawnienie komunikacji między skonfliktowanymi stro-

nami 

 - pomoc w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji 

monika.kwietniewska5@gmail.com lub tel. 781019275 

a.hofmann.delbor@gmail.com lub tel. 606432757 

  Zachęcamy do lektury wielkopostnego Salve Regina. W 

numerze m.in. ciekawa rozmowa z dyrektor gimnazjum i 

liceum przy ul. Alpejskiej w Aninie, a także sporządzona 

przez naszych parafian lista wartościowych książek i fil-

mów, z którymi warto się zapoznać w Wielkim Poście. Pole-

camy!  

 Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na kolej-

ny wykład Kursu Biblijnego -przyszła niedziela - 08 marca - 

godz. 19.00 w sali katechetycznej. Tematem wykładu będzie 

cd. Ewangelii wg św. Jana. 

  Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w przygoto-

waniu palm. Już od tego tygodnia „zielone” i bazie można 

przynosić do zakrystii i kancelarii. 

  Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowania wszyst-

kich parafianom, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli dary 

pieniężne. Do Kurii Warszawsko-Praskiej przekazaliśmy 

4000zł na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.  

II Niedziela Wielkiego 

Postu – 1.03 

 

 Z wiarą w nasze życie 

 

 Cokolwiek Bóg 

czyni, wypływa to z Jego 

niepojętej miłości ku nam i 

zbawia wszystkich, którzy 

mu ufają. Przypominają nam 

o tym dzisiejsze czytania 

liturgiczne. Izaak, którego 

Abraham miał złożyć w 

ofierze jest figurą Chrystusa 

niosącego drzewo krzyża na 

Golgotę. Bóg nie oszczędził 

dla nas Syna swego, abyśmy 

mogli mieć udział w Jego 

zmartwychwstaniu i chwale. 

Głęboka refleksja i zaduma 

nad treścią dzisiejszych 

czytań liturgicznych kieruje 

naszą uwagę na specyfikę 

naszej wiary w Boga i jej 

bezpośredni związek z co-

dziennym życiem. Wiara 

bowiem musi być potwier-

dzona życiem człowieka, 

wystawiona jest niejako na 

próbę przez samego Boga. 

Od tej próby nie może się 

uchylić żaden człowiek. Jest 

to specyficzne zaufanie 

Bogu, jeżeli sam człowiek 

uczyni wszystko, co do niego 

należy. To wymaga od czło-

wieka również autentycznej 

pokory wobec majestatu 

Prawdy. Trudno sobie wprost 

uzmysłowić, co musiał prze-

żyć Abraham ulegając woli 

Boga. Nie uciekał z synem. 

Nie powiedział Bogu nie. Nie 

czynił nikomu zarzutów. 

Posłusznie i z wiarą poszedł 

na górę Moria. Pamiętamy 

finał tego ofiarowania. Anioł 

wstrzymał uzbrojoną rękę 

Abrahama i wskazał na 

uwikłanego w ciernie baran-

ka. Abraham przekonał się na 

nowo, że należy Bogu wie-

rzyć, nawet w najtrudniej-

szych sytuacjach, gdyż Bóg 

naprawdę kocha człowieka.  

#czytania
#czytania
#czytania
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#czytania
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