
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. 

nia Jaczniakowska 

1800 – dz. za opiekę w 

ciągu 60 lat pożycia mał-

żeńskiego z prośbą o Bożą 

opiekę dla Zbigniewa i 

Elżbiety 1800 + Andrzej i 

Bogdan Gutowscy 

22 marca, 5 NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.20/ 

830 + Jacek Waldemar 

Kruszewski i Piotr Zieliń-

ski 

1000 + cr. Chajewskich, 

Zembowiczów, Pieniążków 

i o zdrowie dla Michała  

1130 + Józef  

1300 + Orest Pęgierski w 4 

r.śm. 

1800 + Zygmunt Żak w 50 

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.18/ 

700 + S. Zefiryna Śledziew-

ska 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: - dz. za otrzymane 

łaski z prośbą o Boża opie-

kę dla Bogdana Kaczkow-

skiego w dniu 60 urodzin; 

+ Janina i Michał Misztal, 

Stefania, Jan i Zdzisław 

Karcz; + Eligiusz Kupisie-

wicz w 1 r.śm.; + Aleksan-

dra(k) w 22 r.śm. i Broni-

sław w 50 r.śm. Mirko-

wicz; + Kazimierz;  

21 marca, sobota 
700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.19/ 

800 + Ireneusz Rogulski, 

Jadwiga Rogulska i Apolo-

16 marca, poniedziałek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.14/ 

800 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Jurka 

1800 + Marian Damian 

Dubrzyński w 6 r.śm. 

1800 + dusze w cz. c. i 

konające 

17 marca, wtorek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.15/ 

800 – o Boże bł., zdrowie i 

potrzebne łaski dla Zbi-

gniewa Wedziuka w dniu 

imienin  

1800 + Marian Chmiel w r. 

urodzin oraz jego rodzice i 

brat 

1800 zajęta  

18 marca, środa 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.16/ 

700 + Józefa(k) Pudłowska i 

Józef Sawicki   

900 wolna 

1000 – w intencji dzieci i 

młodzieży oraz pedago-

gów i personelu SP nr 218 

1130 – w intencji młodzie-

ży oraz pedagogów i per-

sonelu Zespołu Szkół nr 

114 

1800 zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa 

za grzechy całego świata; - 

o intronizację Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 
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/LAETARE/ 

700 + rodzice: Melania i 

Stanisław oraz Izabela 

Sierakowska, Aleksandra 

(k) Szymańska 

830 – dz.-bł w 75 urodziny 

Eugenii z prośbą o dalszą 

opiekę i bł. Boże 

1000 + Helena Siarkiewicz i 

cr. Lodowskich 

1130 + Maria Helena Wa-

siak /greg.13/ 

1300 zbiorowa: - dz. P. 

Bogdana - Józefa z racji 

imienin z prośbą o bł. Boże 

dla c.r.; - dz. z okazji 18 

urodzin Piotra i 15 ur. 

Janka z prośbą o bł. Boże 

dla nich i cr.; - o szczęśliwą 

operację dla Zuzi i bł. Boże 

dla ojca Krzysztofa Kar-

wowskiego; + Bogdan w 6 

r.śm., Maria i cr.; + Broni-

sław Szyszko w 20 r.śm.; + 

Józefa(k), Władysław, 

Franciszek, Stanisław i zm. 

z cr. Szczęsnych; + Janina 

w 3 r.śm. i Stanisław w 8 

r.śm. Sałata, Apolonia i 

Piotr Szelągowscy; + Lu-

dwik, Katarzyna i Marian-

na; + Filomena Samulak w 

6 r.śm.; + Marianna, Hen-

ryk, Marian i Vera Zarzyc-

cy; + Leszek Modliński w 

21. r.śm. 

1800 + Jerzy Szybka w 3 

r.śm. 

 

świecie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii wypełniając 

Śluby Jasnogórskie; + 

Natalia, Walenty, Helena, 

Julia, Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; - w 

int. Józefa z okazji imienin; 

+ Kazimiera Pomirska w 30 

dniu po śm.; + Józef i Hele-

na Skorupcy, Józefa(k) i 

Józef Grodziccy; + Józefa

(k) i Zbigniew Debelscy, 

cr.: Pastułów, Monne i 

Filowiczów;  

19 marca, czwartek, ŚW. 

JÓZEFA, OBLUBIEŃCA 

NMP, uroczystość 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.17/ 

800 + Józef, Józefa (k) i 

Andrzej Pełka oraz cr. 

Pełków 

800 + Józef, Magdalena, 

Władysław, Jadwiga, Jan, 

Stanisław, cr.: Grochow-

skich i Oklińskich 

1800 + Józefa (k), Aleksan-

der, Józefa (k) i Michał 

1800 – dz.-bł. w urodziny 

Danuty  

20 marca, piątek 

700 + Maria Helena Wa-
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  W dzisiejszą niedzielę - 15.03 - o godz. 16.30 w salce 

parafialnej spotkanie wszystkich kandydatów do Bierz-

mowania! Wejście od strony kancelarii. 

  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do 

składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. 

Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki 

Bożej. 

  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Dro-

ga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 

uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyj-

nym. 

  Nawiązując do rzymskiej tradycji kościołów stacyj-

nych po raz pierwszy w stolicy biskupi obu warszaw-

skich diecezji wyznaczyli świątynie, które w czasie Wiel-

kiego Postu będą otwarte przez cały dzień dając możli-

wość nawiedzenia i modlitwy przed Najśw. Sakramen-

tem. Ich lista wywieszona jest w gablotach. 

  W zeszłą niedzielę odbyła się 7. kwesta na rzecz budo-

wy organów piszczałkowych do naszego kościoła. Dzię-

kujemy Wszystkim Ofiarodawcom, Parafianom i naszym 

Gościom, za materialne i modlitewne wspieranie tego 

wielkiego dzieła. W szczególny sposób dziękujemy Har-

cerzom ze Szczepu Błękitni, którzy pomagali w kwesto-

waniu. Zebraliśmy 6800 zł. Kolejna kwesta organowa 

odbędzie się w niedzielę 12 kwietnia.  Numer konta do-

stępny jest w "Wiadomościach parafialnych", na stronie 

internetowej parafii oraz w nowym numerze Salve Regi-

na.  

  Cieszymy się ze wstawionych w salkach katechetycz-

nych i w zakrystii nowych okien. Zostały one sfinanso-

wane z tegorocznej kolędy. Bóg zapłać! 

  W tym tygodniu swoje Rekolekcje Wielkopostne prze-

żywać będą uczniowie naszych szkół: Podstawowej 218 

oraz Zespołu Szkół LO i Gimnazjum przy ul. Alpejskiej. 

Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

  Kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele 

odbędzie się jutro, 16.03 po wieczornej adoracji o godz. 

19.30. Serdecznie zapraszamy! 

  W najbliższy czwartek - 19.03 - uroczystość św. Józefa 

Oblubieńca NMP. Mszę św. o godz. 7.00,8.00 i 18.00. 

Tego dnia przypada też 10 r. święceń biskupich Abpa 

Henryka Hosera SAC - Pasterza naszej diecezji.  

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. 

  W najbliższą niedzielę natomiast - 22.03 - gościć będzie-

2 Krn 36,14-16.19-23 

Kościele święty, nie 

zapomnę ciebie. 

Ef 2,4-10  

J 3,14-21 

 A jak Mojżesz 

wywyższył węża na 

pustyni, tak potrzeba, by 

wywyższono Syna Czło-

wieczego, aby każdy, kto 

w Niego wierzy, miał 

życie wieczne. Tak bo-

wiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie po-

słał swego Syna na świat 

po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. 

Kto wierzy w Niego, nie 

podlega potępieniu; a kto 

nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwie-

rzył w imię Jednorodzo-

nego Syna Bożego. A 

sąd polega na tym, że 

światło przyszło na 

świat, lecz ludzie bar-

dziej umiłowali ciem-

ność aniżeli światło: bo 

złe były ich uczynki. 

Każdy bowiem, kto się 

dopuszcza nieprawości, 

nienawidzi światła i nie 

zbliża się do światła, aby 

nie potępiono jego 

uczynków. Kto spełnia 

wymagania prawdy, 

zbliża się do światła, aby 

się okazało, że jego 

uczynki są dokonane w 

Bogu. 

my ks. Witolda Gajdę - Proboszcza par. MB Dobrej 

Rady w Miedzeszynie. Ofiary złożone na tacę będą prze-

znaczone na budowę kościoła w Miedzeszynie. 

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z Upośle-

dzeniem Umysłowym Chata z pomysłami zaprasza w 

najbliższą niedzielę - 22.03 na świąteczny kiermasz wy-

robów rękodzielniczych wykonanych przez podopiecz-

nych. Kiermasz odbędzie się przed kościołem.   

  W kiosku parafialnym jest do nabycia płyta DVD z 

filmem „Ziemia Maryi”. Tam także zbierane są podpisy 

pod petycją do Prezydenta RP o niepodpisywanie ratyfi-

kacji Konwencji Rady Europy, która uderza w małżeń-

stwo i rodzinę. 

  Gimn. im. Ks. Jana Twardowskiego i XXVI LO w 

Aninie, ul. Alpejska 16 zaprasza w najbliższą sobotę, 21 

marca na dni otwarte, w programie piknik naukowy. 

Gimnazjum od godziny 11.00 zaś Liceum od 12.00. 

Powstają nowe klasy, szkoła współpracuje z Akademią 

Obrony Narodowej oraz Centrum Zdrowia Dziecka, 

oprócz angielskiego 4 inne języki do wyboru. Serdecznie 

zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.  

  Społeczność Gimnazjum nr 20. im. Bohaterów Ol-

szynki Grochowskiej przy ul. Afrykańskiej 11 zaprasza 

rodziców i uczniów klas szóstych na Dzień Otwarty, 

który odbędzie się w środę 25 marca o godz. 18.00.  

  11 kwietnia SS Nazaretanki zapraszają dziewczęta i 

ich rodziny na Dni Otwarte  do swoich szkół – gimna-

zjum i liceum przy ul. Czerniakowskiej 137.  

  Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za już i 

prosimy nadal o pomoc w przygotowaniu palm. 

„Zielone” i bazie można przynosić do zakrystii i kancela-

rii. 

  18 i 19 kwietnia zapraszamy naszych motocyklistów na  

rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Jasnej Górze 
pod patronatem Stowarzyszenia Międzynarodowego 

Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Zapisy na nocleg u 

sióstr zakonnych w Częstochowie. przyjmuje ks. Pro-

boszcz. Wyjazd w sobotę w południe, powrót w niedzie-

lę po południu. 

  Parafialna Caritas poszukuje dla samotnej, starszej 

pani wersalki i szafy 2- drzwiowej oraz kolorowej po-

ścieli i ręczników. Zgłoszenia prosimy zostawiać pod tel. 

609817961 lub w zakrystii.  

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Michał Kacper Gajewski, kawaler z par. tut.  

Anna Klatko, panna z par. Glinojeck 

 

IV Niedziela Wielkiego Postu 

– 15.03 

W stronę Światła 

 

  Dziś często widać, że 

piekło jest rzeczywistością, 

którą człowiek zdolny jest 

sobie i światu zafundować. 

Przyjrzyjmy się np. życiu 

rodziny pijaka, losom porzuco-

nego dziecka, czy bezwładnym 

staruszkom itd. Budowniczym 

takiego piekła jest człowiek dla 

wszystkiego co żyje. To nie 

Bóg nas potępia, ale człowiek 

„zgładza” życie sam. „Bóg tak 

umiłował świat, że Syna Swego 

Jednorodzonego dał, aby każ-

dy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne i 

by świat został przez Niego 

zbawiony” (J 3,17). Wzywa 

nas, by każdy wyszedł z ciem-

ności, której zawierzył, wy-

szedł z niej i przeszedł do 

światłości. Przejść zaś do 

światłości, to dostrzec również 

ścisłe powiązania pomiędzy 

człowiekiem, a światem przy-

rody i techniki, to przestać być 

ślepym na to, co się dookoła 

dzieje, „a być szczęściem 

wszystkiego, to ludzkie cele”. 

Okres Wielkiego Postu jest 

szczególnym czasem, aby 

wyjść z mrocznych uczynków 

do Światłości życia, czasem 

refleksji i nawrócenia. „Kto 

spełnia wymagania prawdy, 

zbliża się do światła, aby się 

okazało, że jego uczynki są 

dokonane w Bogu” – mówi 

Jezus do Nikodema, a więc i do 

każdego z nas. Najważniejsza 

jest nasza decyzja, czyli to czy 

opowiemy się za Światłością, 

czy pozostaniemy w mrokach 

uczynków złych. Bóg dał 

ludziom Syna Swego i wydał 

Go na ofiarę w misterium 

odkupienia świata. Motywem 

tej decyzji jest Jego miłość do 

rodzaju ludzkiego. Odpowie-

dzią człowieka jest wiara 

zawierająca wszystkie konse-

kwencje życia na co dzień. Ta 

nasza wiara jest jedyną w 

swoim rodzaju szansą naszego 

ocalenia i życia wiecznego. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

