
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. 

stworzony i strzec go 

jako dar Boży, a prześla-

dowani chrześcijanie 

odczuwali pocieszającą 

obecność zmartwych-

wstałego Pana i solidar-

ność całego Kościoła. 

1130 + Eugenia w 11 

r.śm., Piotr Radzio, Bro-

nisława(k), Danuta, Hen-

ryk i Marian Antosik, 

Halina Rams  

1300 + Zdzisław Przeź-

dziak w 12 r.śm., jego 

rodzice, teściowie, brat, 

szwagierka i szwagier 

1800 + Sławomir Grądzki 

w 10 r.śm., cr.: Grądz-

kich, Leniec i Kluz 

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.26/ 

800 wolna 

1800 zajęta 

1800 + Danuta i Bolesław 

w r.śm. 

29 marca, NIEDZIELA 

PALMOWA MĘKI 

PAŃSKIEJ 

700 + Marian Gałecki w 

13 r.śm. 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.27/ 

830 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Hanny, udaną opera-

cję dla Krystyny oraz 

zdrowie dla Stanisława i 

cr. 

1000 – Aby ludzie na-

uczyli się szanować świat 

potrzebne łaski dla Wie-

sławy Matyrzyńskiej i cr. 

1800 + Janina i Leon Ma-

kowscy, Regina i Edward 

Kowalczyk, Krystyna, 

Władysław i Janusz Mak-

syś, Aleksander i Piotr 

Krasuscy, Aleksander 

Makowski, Ditrich Mut-

man 

25 marca, środa, 

ZWIASTOWANIE 

PAŃSKIE, uroczystość 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.23/ 

700 + S. Edyta Adas 

800 + Stanisław w 82 

r.śm. 

1800 zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata; - o intronizację 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając Śluby Jasnogór-

skie; + Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Janina i 

Franciszek Nowaccy, 

Weronika i Alfons Waw-

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  

Wielkiego Postu 

22.03.2015 

22 marca,  

5 NIEDZIELA WIEL-

KIEGO POSTU 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.20/ 

830 + Jacek i Waldemar 

Kruszewscy, Piotr Zieliń-

ski 

1000 + cr. Chajewskich, 

Zembowiczów, Pieniąż-

ków i o zdrowie dla Mi-

chała  

1130 + Józef i Aleksandra 

(k) Giziewicz, Józef i 

Marianna Prasuła, Grze-

gorz Pusek, Eugeniusz 

Stelmach 

1300 + Orest Pęgierski w 

4 r.śm. 

1800 + Zygmunt Żak w 50 

r.śm. 

23 marca, poniedziałek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.21/ 

800 – dz.-bł. w int. Fran-

ces 

1800 – dz.-bł. w 72 uro-

dziny Wiesławy z prośbą 

o Bożą mądrość 

1800 + Wiktoria Mieczni-

kowska w 4 r.śm. 

24 marca, wtorek 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.22/ 

700 – dz. z prośbą o Boże 

bł. dla Kacperka z okazji 

8 urodzin 

800 – o łaskę zdrowia i 

rzyniak, Stanisław Arlak i 

Paweł Kuberka; + Stani-

sław Zamiecki w 30 dniu 

po śm.;  

26 marca, czwartek 
700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.24/ 

800 + Maria i Mieczysław 

Lisiakowie 

1800 – w int. ks. Adama i 

Tomasza z okazji urodzin 

1800 + Wiesława Fali-

szewska w 12 r.śm., zm. z 

cr.: Faliszewskich, Pału-

ska, Tomaszewskich i 

Zielińskich 

27 marca, piątek 

700 – dz.-bł. z okazji 48 r. 

ślubu Michała i Jadwigi z 

prośbą o bł. Boże i po-

trzebne siły 

800 – dz. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą 

Bożą opiekę i bł. dla 

Magdy  

1800 + Maria Helena Wa-

siak /greg.25/ 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stefan Kowalski 

w 30 dniu po śm.;  

28 marca, sobota 
700 + Maria Helena Wa-
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  W dzisiejszą niedzielę - 22.03 - gościmy ks. 

Witolda Gajdę - Proboszcza par. MB Dobrej 

Rady w Miedzeszynie. Ofiary złożone na tacę 

będą przeznaczone na budowę kościoła w Mie-

dzeszynie.  

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Chata z pomy-

słami zaprasza w dzisiejszą niedzielę - 22.03 na 

świąteczny kiermasz wyrobów rękodzielni-

czych wykonanych przez podopiecznych. Kier-

masz odbędzie się przed kościołem.  

  W najbliższą środę - 25.03 - uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą od-

prawione o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

  Za tydzień - 29.03 - przeżywać będziemy Nie-

dzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Ty-

dzień. Zachęcamy do nabywania palemek u 

Pań, które ofiary przeznaczają na budowę orga-

nów.  

  W najbliższą niedzielę - 29.03 - o godz. 16.30 

w salce parafialnej spotkanie tegorocznych 

kandydatów do Bierzmowania! Wejście od 

strony kancelarii. 

  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość 

oraz do składania i odnawiania przyrzeczeń 

trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń wyło-

żona jest w Kaplicy Matki Bożej. 

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

17.15 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z 

kazaniem pasyjnym. 

  Ostatnie w tym Wielkim Poście nabożeń-

stwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliż-

szy piątek - 27.03 - po Mszy św. godz. 18.00 

zapraszamy na wspólną - ostatnią i jedną w tym 

dniu - Drogę Krzyżową ulicami: Bosmańską, 

Trawiastą i VI Poprzeczną. Przynosimy ze sobą 

lampiony. Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 nie 

Jr 31,31-34  

Stwórz, o mój Boże, 

we mnie serce czyste. 

Hbr 5,7-9 

J 12,20-33 

 Wśród tych, którzy 

przybyli, aby oddać pokłon 

/Bogu/ w czasie święta, byli 

też niektórzy Grecy. Oni więc 

przystąpili do Filipa, pocho-

dzącego z Betsaidy Galilej-

skiej, i prosili go mówiąc: 

Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. 

Filip poszedł i powiedział 

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i 

Filip poszli i powiedzieli 

Jezusowi. A Jezus dał im taką 

odpowiedź: Nadeszła godzina, 

aby został uwielbiony Syn 

Człowieczy. Zaprawdę, za-

prawdę, powiadam wam: 

Jeżeli ziarno pszenicy wpadł-

szy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli 

obumrze, przynosi plon obfity. 

Ten, kto kocha swoje życie, 

traci je, a kto nienawidzi 

swego życia na tym świecie, 

zachowa je na życie wieczne. 

A kto by chciał Mi służyć, 

niech idzie na Mną, a gdzie Ja 

jestem, tam będzie i mój sługa. 

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 

mój Ojciec. Teraz dusza moja 

doznała lęku i cóż mam powie-

dzieć? Ojcze, wybaw Mnie od 

tej godziny. Nie, właśnie 

dlatego przyszedłem na tę 

godzinę. Ojcze, wsław Twoje 

imię. Wtem rozległ się głos z 

nieba: Już wsławiłem i jeszcze 

wsławię. Tłum stojący /to/ 

usłyszał i mówił: Zagrzmiało! 

Inni mówili: Anioł przemówił 

do Niego. Na to rzekł Jezus: 

Głos ten rozległ się nie ze 

względu na Mnie, ale ze 

względu na was. Teraz odbywa 

się sąd nad tym światem. Teraz 

władca tego świata zostanie 

precz wyrzucony. A Ja, gdy 

zostanę nad ziemię wywyższo-

ny, przyciągnę wszystkich do 

siebie. To powiedział zazna-

czając, jaką śmiercią miał 

umrzeć. 

będzie!  

  Nawiązując do rzymskiej tradycji kościołów 

stacyjnych po raz pierwszy w stolicy biskupi 

obu warszawskich diecezji wyznaczyli świąty-

nie, które w czasie Wielkiego Postu będą 

otwarte przez cały dzień dając możliwość na-

wiedzenia i modlitwy przed Najśw. Sakramen-

tem. Ich lista wywieszona jest w gablotach. 

 Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za 

już i prosimy nadal o pomoc w przygotowa-

niu palm. „Zielone” i bazie można przynosić 

do zakrystii i kancelarii. 

 Bóg Zapłać za dotychczasowe ofiary złożone 

na rzecz budowy organów w naszym Koście-

le. Aktualny stan konta wynosi 138 637 zł. Pro-

simy o dalsze wspieranie naszego wspólnego 

dzieła. Kolejna kwesta planowana jest na drugą 

niedzielę kwietnia, natomiast każdego dnia 

możemy dokonać wpłaty na konto, złożyć ofia-

rę do skarbonki pod chórem czy zakupić cegieł-

kę w kancelarii parafialnej. Numer konta do-

stępny jest w "Wiadomościach parafialnych" i 

na stronie internetowej parafii.  

 1) Parafialny Caritas rozprowadza dziś świe-

ce na stół wielkanocny i zachęca do ich naby-

wania. Dochód przeznaczony jest na leczenie 

chorych osób przebywających w Hospicjach 

Caritasowych. 

2) W przyszłą niedzielę, przy wejściach do 

kościoła wystawione będą kosze na żywność 

dla rodzin potrzebujących z naszej Parafii. Pa-

rafialny Caritas zbierać też będzie ofiary pie-

niężne na zakup brakujących produktów.  

3) I jeszcze przypomnienie . Dzieci , które ze-

chciały wziąć skarbonki na jałmużnę wielko-

postną , bardzo prosimy o przyniesienie ich w 

następną niedzielę, czyli Niedzielę Palmową.   

  

Zapowiedzi przedślubne: 

 Michał Kacper Gajewski, kawaler z par. tut.  

Anna Klatko, panna z par. Glinojeck 

 

V Niedziela Wielkiego 

Postu – 22.03 

 

 Droga do chwały 

 

  Kim jest człowiek, 

który świadomie i stale 

zrywa przymierze nie tylko 

z bliźnim, ale i z Bogiem, i 

pozostaje obojętny na Mi-

łość i Dobroć nieskończoną? 

Należałoby chyba odpowie-

dzieć, że człowiek taki jest 

zlepkiem złej woli i głuchy 

na wołanie Prawdy. Jak 

mamy realizować przymie-

rze mówi nam dziś czytana 

Ewangelia: „Zaprawdę, 

zaprawdę powiadam wam: 

Jeżeli ziarno pszenicy 

wpadłszy w ziemię nie 

obumrze, zostanie tylko 

samo, a jeżeli obumrze, 

przynosi plon obfity”. Tak 

mamy umierać dla wszelkie-

go zła, dla wszystkiego, co 

przynosi ujmę człowieczeń-

stwu. Wtedy będziemy 

mogli pozostawać w pełnym 

i żywym przymierzu z Bo-

giem i bliźnimi. Jednym 

słowem, jak głosi Nasz św. 

Papież – którego rocznicę 

śmierci wkrótce obchodzi-

my. „być bardziej godnym 

miana człowieka”. Zbliżają-

cy się czas Męki i Śmierci 

Chrystusa ma nam uświado-

mić to wszystko, co dla nas 

uczynił, pieczętując swoją 

męką i krwią Nowe Przy-

mierze. Przez swe posłu-

szeństwo Ojcu i cierpienie 

Jezus stał się sprawcą nasze-

go wiecznego zbawienia. 

Podwyższony na drzewie 

krzyża pociąga wszystkich 

do Siebie, staje się ziarnem, 

które obumierając przynosi 

plon zbawienia. Ofiara 

Jezusa została przyjęta. Stała 

się dla Niego drogą do 

chwały, a nam przyniosła 

zbawienie i wspólnotę z 

Bogiem.  

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

