
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. 

1300 zbiorowa: - dz.–bł. 

z prośbą o zdrowie i bł. 

Boże dla Bogdana; + 

Leszek – Józef Modliń-

ski w 21 r.śm.; + Bogdan 

w 6 r.śm., Maria i cr.; + 

Bronisław Szyszko w 20 

r.śm.; + Józefa(k), Wła-

dysław, Franciszek, Sta-

nisław i zm. z cr. Szczę-

snych; + Janina w 3 

r.śm. i Stanisław w 8 

r.śm. Sałata, Apolonia i 

Piotr Szelągowscy;  

1800 + Jerzy Szybka w 3 

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  

800 + Helena i Ignacy 

Strzała oraz ich dzieci  

1800 + Helena Zalewska, 

Lidia Adler i Zbigniew 

Marcinkiewicz 

1800 + Stanisław Za-

grodzki w 13 r.śm. 

15 marca, 4 NIEDZIE-

LA WIELKIEGO PO-

STU /LAETARE/ 

700 + rodzice: Melania i 

Stanisław oraz Izabela  

830 – dz.-bł w 75 urodzi-

ny Eugenii z prośbą o 

dalszą opiekę i bł. Boże 

1000 + Helena Siarkie-

wicz 

1130 + Maria Helena 

Wasiak /greg.13/ 

w 2 r.śm. 

1930 – dz. za dar życia 

cioci Aldony z prośbą o 

potrzebne łaski dla niej 

10 marca, wtorek, /

REKOLEKCJE/ 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.8/ 

900 + Emilia Białkowska  

1800 wolna 

1930 + Tadeusz Piotr 

Umiastowski w 30 dniu 

po śm. 

11 marca, środa, /

REKOLEKCJE/ 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.9/ 

900 + Rozalia w 29 r.śm. 

i Jan Złomańczuk i zm. z 

cr.  

1800 zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata; - o intro-

nizację Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając Śluby 

Jasnogórskie; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

INTENCJE MSZALNE 
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8 marca, 3 NIEDZIE-

LA WIELKIEGO PO-

STU /REKOLEKCJE/ 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.6/ 

830 + Anna, Genowefa i 

Stanisław Baranek, Hen-

ryk Bogucki, Maria i 

Franciszek Luchowscy 

oraz dziadkowie z obu 

stron 

1000 – o Boże bł., zdro-

wie i potrzebne łaski dla 

Eugeniusza Gałdy z 

okazji 90 urodzin 

1130 + Helena i Bolesław 

Jedynak, ich synowie 

oraz Sławomir i Franci-

szek   

1300 – dz. w int Jerzego 

Kowalskiego z okazji 80 

urodzin z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą 

1630 – w int. Panu Bogu 

wiadomej 

1800 + Jadwiga Borow-

ska w 12 r.śm. 

9 marca, poniedziałek, /

REKOLEKCJE/ 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.7/ 

900 + Małgorzata Kosio-

rek w 1 r.śm.  

1800 + Jolanta Ryszko w 

25 r.śm. i Aleksander 

Ryszko w 30 dniu po śm. 

1800 + Piotr Jackiewicz 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Roman Łoń w 30 dniu po 

śm.;  

1930 + Kazimierz Kon-

stanty oraz Józefa(k) i 

Jan Błachnio 

12 marca, czwartek 
700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.10/ 

800 wolna 

1800 + Roman w 4 r.śm. i 

Wanda Beeger  

1800 + Przemysław Ad-

amczyk  

13 marca, piątek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.11/ 

700 + Ryszard Paszkie-

wicz 

800 – o łaskę uzdrowienia 

z nałogu alkoholizmu, 

nawrócenia i powrotu do 

zdrowia do Boga oraz 

Boże bł. dla pewnych 

dwóch osób 

1800 zbiorowa za zm.: + 

Krystyna Saganek z oka-

zji urodzin;  

14 marca, sobota 
700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.12/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  3 Niedzielę Wielkiego Postu 

08.03.2015 r. 

 

  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczynają  się w 

naszej parafii dziś i potrwają do środy 11 marca włącznie. 

Msze św. z nauką rekolekcyjną w dni powszednie będą 
odprawiane o godz. 7.00, 9.00, 18.00 i 19.30. Poprowadzi je 

ks. dr Eugeniusz Jankowski. Do sakramentu pokuty będzie 

można przystępować już na pół godziny przed każdą mszą 

św. 

 Piękniejszej Połowie Ludzkości wraz z modlitwą składamy 

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdro-
wia i spełnienia wszystkich planów i marzeń.  

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

dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św. 
Zapraszamy!  

  W dzisiejszą niedzielę - 08.03 - w salce parafialnej, o godz. 

11.00 spotkanie wszystkich dziewcząt, a o 19.00 grupy 

chłopców zeszłorocznych kandydatów do Bierzmowania. 

  W najbliższą niedzielę - 15.03 - o godz. 16.30 w salce para-

fialnej spotkanie wszystkich kandydatów do Bierzmowa-

nia! Wejście od strony kancelarii. 

  Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy dziś na 

kolejny wykład Kursu Biblijnego - godz. 19.00 w sali kate-
chetycznej. Tematem wykładu będzie cd. Ewangelii wg św. 

Jana. 

  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do 
składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księ-

ga 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 

modlitwy przed Najśw. Sakramentem. Ich lista wywieszona 

jest w gablotach. 

  Harcerze ze Szczepu Błękitni organizują dziś kolejną mie-

sięczną kwestę na rzecz budowy organów. Można też dziś 

nabyć pamiątkowe cegiełki. Powodzenie tej ważnej inicjaty-
wy zależy od nas wszystkich, toteż nie tylko dziękujemy 

Parafianom i naszym Gościom za złożone dotychczas ofiary 

i wpłaty na konto, ale bardzo prosimy o kolejne. Numer 
konta dostępny jest w "Wiadomościach parafialnych", na 

stronie internetowej parafii oraz w nowym numerze Salve 
Regina. Stan konta wynosi obecnie 128  174 zł. 

 Różaniec Fatimski w tym tygodniu odprawimy w piątek o 

godz. 16.30  

  W kiosku parafialnym jest do nabycia płyta DVD z filmem 

Wj 20,1-17 
Słowa Twe, Panie, 

dają życie wieczne. 

1Kor 1,22-25 
J 2,13-25 

 Zbliżała się pora 

Paschy żydowskiej i Jezus 

udał się do Jerozolimy. W 

świątyni napotkał siedzących 

za stołami bankierów oraz 

tych, którzy sprzedawali 

woły, baranki i gołębie. 

Wówczas sporządziwszy 

sobie bicz ze sznurków, 

powypędzał wszystkich ze 

świątyni, także baranki i 

woły, porozrzucał monety 

bankierów, a stoły powywra-

cał. Do tych zaś, którzy 

sprzedawali gołębie, rzekł: 

Weźcie to stąd, a z domu 

mego Ojca nie róbcie targowi-

ska! Uczniowie Jego przypo-

mnieli sobie, że napisano: 

Gorliwość o dom Twój po-

chłonie Mnie. W odpowiedzi 

zaś na to Żydzi rzekli do 

Niego: Jakim znakiem wyka-

żesz się wobec nas, skoro 

takie rzeczy czynisz? Jezus 

dał im taką odpowiedź: 

Zburzcie tę świątynię, a Ja w 

trzech dniach wzniosę ją na 

nowo. Powiedzieli do Niego 

Żydzi: Czterdzieści sześć lat 

budowano tę świątynię, a Ty 

ją wzniesiesz w przeciągu 

trzech dni? On zaś mówił o 

świątyni swego ciała. Gdy 

więc zmartwychwstał, przy-

pomnieli sobie uczniowie 

Jego, że to powiedział, i 

uwierzyli Pismu i słowu, 

które wyrzekł Jezus. Kiedy 

zaś przebywał w Jerozolimie 

w czasie Paschy, w dniu 

świątecznym, wielu uwierzyło 

w imię Jego, widząc znaki, 

które czynił. Jezus natomiast 

nie zwierzał się im, bo 

wszystkich znał i nie potrze-

bował niczyjego świadectwa 

o człowieku. Sam bowiem 

wiedział, co w człowieku się 

kryje. 

„Ziemia Maryi”. Tam także zbierane są podpisy pod pety-
cją do Prezydenta RP o niepodpisywanie ratyfikacji Kon-

wencji 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 11 kwietnia. W programie przewidzia-

ne jest  spotkanie informacyjne z  siostrą dyrektor, prezenta-
cja oferty programowej szkół – gimnazjum z klasami ogól-

nymi i dwujęzycznymi, liceum i program matury międzyna-

rodowej. Dziewczęta i ich rodziny będą mogły również 

wziąć udział w lekcjach otwartych, pokazach z różnych 

przedmiotów, zwiedzić szkołę, internat oraz spotkać 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 

znajdującym w konfliktowych sytuacjach. Jedną z form 
takiej pomocy są mediacje pojednawcze. Mediatorzy: 

Monika Kwietniewska i Anna Hofmann-Delbor zapraszają 

na spotkania mediacyjne do sali poradni rodzinnej w tutej-
szej parafii w czwartki w godz. 18.00-19.00. Można umówić 

się też telefonicznie lub mailowo, dane kontaktowe dostępne 

są na stronie parafii i na tablicy ogłoszeń. Mediacje pojed-
nawcze to: - rozwiązywanie sporów w małżeństwie i rodzi-

nie przy udziale bezstronnego mediatora 

 - usprawnienie komunikacji między skonfliktowanymi 

stronami 

 - 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. 

Polecamy!  

  Serdecznie dziękujemy za już i prosimy o jeszcze naszych 
parafian o pomoc w przygotowaniu palm. „Zielone” i bazie 

można przynosić do zakrystii i kancelarii. 

  Parafialna Caritas poszukuje dla samotnej starszej pani 
wersalki i szafy 2- drzwiowej oraz kolorowej pościeli i 

ręczników. Zgłoszenia prosimy zostawiać pod tel. 

609817961 lub w zakrystii.  

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 Parafialny Caritas poszukuje dla samotnej starszej pani 

wersalki i szafy 2- drzwiowej oraz kolorowej pościeli i 
ręczników. Zgłoszenia prosimy zostawiać pod nr.609817961 

lub w zakrystii kościoła.  
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 Życie w ładzie 
 

 Nie lubimy, kiedy przypomina 

się nam o przykazaniach i obo-

wiązkach wobec prawa. Mamy 

wówczas wrażenie, że jesteśmy 

przymuszani od zewnątrz i ktoś 

nas pilnuje. Inaczej jest, kiedy to 

my sami mamy do kogoś czy 

czegoś prawo. Bóg przemawia do 

ludzi przede wszystkim od 

wewnątrz, w naszym sumieniu. 

Dał nam Swego Syna Jezusa 

Chrystusa, byśmy mocą Jego 

męki, śmierci i zmartwychwsta-

nia mogli zachowywać Boże 

Prawo, Boże przykazania. Na 

Synaju Bóg ogłosił prawo życia i 

wolności człowieka. Przekreśla-

jąc Boże prawo skazujemy się na 

niewolę i zniszczenie nie tylko 

siebie, ale i całego świata. Deka-

log określa granice dobra i zła. W 

centrum niepojęcie wielkich 

obszarów, w których człowiek 

winien realizować dobro, stoi 

Jezus ze swoim streszczeniem 

wszystkich przykazań: „Będziesz 

miłował ... abyście się wzajemnie 

miłowali, jak Ja was umiłowa-

łem”. Jezus wie co kryje się w 

człowieku i na co ludzi stać. 

Przez Chrzest nasze serca stały 

się przybytkiem Boga i świąty-

niami Ducha Świętego. Odnawia-

my się przez chrzest, pokutę i 

sakramenty po to, abyśmy się 

stali Bożym znakiem dla świata. 

Dziesięć Bożych Przykazań, to 

jest zewnętrzny wykładnik 

naszego wewnętrznego przekona-

nia. Wewnętrzna pewność doma-

ga się wyjścia poza przeciętność, 

wymaga gorliwości i subtelnej 

manifestacji. Ewangelia dzisiej-

sza pokazuje nam „gorliwość o 

dom Swego Ojca”. Jezus wypę-

dza kupczących z domu modli-

twy. Nauczyciel z Nazaretu nie 

przechodzi obojętnie obok spraw 

raniących Jego przekonania i 

musi reagować. Wobec ludzi, 

którzy trwają w błędzie, albo w 

niewiedzy, co do spraw wiary i 

chrześcijańskiej Tradycji, mamy 

postępować z miłością, ale ze 

zdecydowaniem i cierpliwością. 

Ta wierność przekonaniom 

życiowym buduje najgłębiej 

naszą osobowość już od dziecka. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
mailto:monika.kwietniewska5@gmail.com
mailto:a.hofmann.delbor@gmail.com
http://m.in/

