
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 Po-

mocy  
- 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. dr Marek Filipczuk 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

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

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

imienin, Władysława (k) i 
Andrzej Cholewińscy, 
Jadwiga Regulska; + 
Stanisław Radecki i Teo-
dozja Szymańska; + Da-
nuta Wieszczycka w 5. r. 
śm. 
1800 + Jadwiga Borowska 
w 13. 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  
 

Kazimierz Mazek i ich 
rodzice 

06 marca, 4 Niedziela 
Wielkiego Postu  

700 + cr. Gałeckich, Pa-
czuskich i Kosieradzkich 
830 + Jerzy (greg.6) 
1000 RM 
1000 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.5) 
11

30 + Janina i Henryk 
Janowscy 
1300 zbiorowa;- za Oj-
czyznę: - dz.-bł.  z okazji 
102. rocznicy urodzin 
Leokadii Bonder, z proś-
bą o bł. Boże i potrzebne 
łaski; - dz.-bł.  z okazji 
urodzin Eugeniusza Gał-
da; + Zofia Niszcz w 3. r. 
śm.; + Kazimierz z okazji 

700 - wolna 
900 - wolna 
1800 + Wincenty i Ma-
rianna 
1930 - wolna 

01 marca, wtorek  
700  + Jerzy (greg. 1) 
900  - o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
1800 + Maria i Romuald 
Prochal, ich dzieci, cr. 
Prochalów i Malczew-
skich 
1800 + Edward 
1930 + Rozalia i Jan Dyga-
sowie 

02 marca, środa 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.1)  
900  + Jerzy (greg. 2) 
1800 – zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - dz.-bł. z prośbą 
o bł. Boże i potrzebne 
łaski dla cr. Bajor; - dz.-
bł. w 3. r. urodzin Fryde-
ryka(m), z prośbą o zdro-
wie i bł. Boże; + Janina i 
Stanisław (m) Roszuk; + 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Wielkiego Postu  

28.02.2016 

28 lutego, 3 Niedziela 
Wielkiego Postu  

700 + Danuta Wilkońska 
w miesiąc po śm. 
830 + nieznanej dziew-
czynki – dawczyni serca, 
w 18. rocz. przeszczepu i 
łaskę zdrowia dla Anny 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby rodziny przeży-
wające trudności otrzy-
mywały konieczne wspar-
cie, a dzieci mogły wzra-
stać w zdrowym i pogod-
nym środowisku. 

Intencja ewangelizacyj-

na: Aby chrześcijanie 

dyskryminowani lub 

prześladowani z powodu 

swojej wiary byli wciąż 

silni i wierni Ewangelii 

dzięki nieustannej modli-

twie całego Kościoła, 

oraz za + Halinę Jędrze-

jewską 

1130 – dz. z ok. urodzin 

Elżbiety  
1300 + Ewa Frąckiewicz 
w 8 r. śm. 
1800 + Albin i Wanda 
Wichrowscy w 1 r. śm. 
29 lutego, poniedziałek,  

Elżbieta Scholl w 2. r. 
śm.; + Helena i Andrzej 
Pełkowie i zm. z cr.; + 
Adam Pogorzelski w 30. 
dni po śm. 
1930 wolna 

03 marca, czwartek 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.2) 
800 + Katarzyna i Józef 
1800 + Maria - Małgorzata 
Kosiorek w 2. r.śm., Wła-
dysław i Helena Kosiorek 
18

00 + Jerzy (greg. 3) 
04 marca, piątek, Św. 

Kazimierza, Królewicza, 
święto  

700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.3) 
700 + Kazimierz Bigo-
szewski, Dezyderia, Wła-
dysław, Kazimiera (k) 
800 + Jerzy (greg. 4) 
1630 wolna 
1800 zbiorowa: + Alicja 
Bondyra, Weronika Li-
siecka 

05 marca, sobota  
700 – wynagradzająca 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.4) 
800 + Jerzy (greg. 5) 
1800 + Genowefa i Elżbie-
ta 
18

00 + Helena Piotrowska, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 3 Niedzielę Wielkiego Postu  

28.02.2016 r. 
 

 Dziś rozpoczynają się w naszej parafii Parafialne 
Rekolekcje Wielkopostne i potrwają do środy 02 
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. prof.. Wojciech Bęben. Do 
sakramentu pokuty będzie można przystępować już na 
pół godziny przed każdą mszą św. Zawierzmy Boże-
mu Miłosierdziu nasze skupienie, wyciszenie i nawró-
cenie. 

 Od poniedziałku do środy dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 218 i młodzież z Zespołu Szkół nr 114 będzie 
brała udział w rekolekcjach szkolnych według pro-
gramu szkolnego. 

 Realizując sugestię Ojca Świętego Franciszka, wyra-
żoną w bulli Misericordiae vultus również w naszej 
Diecezji będziemy przeżywać inicjatywę „24 godziny 
dla Pana”. Czas od piątku, 4 marca, od godz. 15.00 
do soboty, 5 marca, również do godz. 15.00 będzie 
szczególną okazją do przeżycia Sakramentu Pokuty 
i Pojednania, sprawowanego przez pełną dobę dla 
naszego dekanatu – anińskiego, w Parafii p.w. Dobre-
go Pasterza w Warszawie Miedzeszynie, ul. Przewo-
dowa 15/27. Rozpoczęciem i zakończeniem będzie 
modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Świątynia 
pozostanie otwarta, będzie prowadzony stały dyżur 
spowiedniczy. W kościele będzie miała miejsce Ado-
racja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa pokut-
ne, modlitwa uwielbienia, dziękczynna, przebłagania, 
wynagradzająca. Ojciec Święty pisał: „Inicjatywa 
„24 godziny dla Pana”, którą będziemy przeżywać 
w piątek oraz w sobotę przed IV. Niedzielą Wielkiego 
Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. 
Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, 
a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym 
doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do 
Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz na-
dać sens własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo 
kładziemy w centrum Sakrament Pojednania, ponie-
waż pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia. 
Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego 
pokoju wewnętrznego.” 

 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 
uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyj-
nym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obcho-

Wj 3,1-8a.13-
15; 
1 Kor 10,1-6.10-
12; 
Łk 13,1-9  

W tym czasie przyszli 
niektórzy i donieśli Mu o 
Galilejczykach, których 
krew Piłat zmieszał z 
krwią ich ofiar. Jezus im 
odpowiedział: Czyż my-
ślicie, że ci Galilejczycy 
byli większymi grzeszni-
kami niż inni mieszkańcy 
Galilei, że to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo 
myślicie, że owych 
osiemnastu, na których 
zwaliła się wieża w Silo-
am i zabiła ich, było 
większymi winowajcami 
niż inni mieszkańcy Jero-
zolimy? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszy-
scy tak samo zginiecie. I 
opowiedział im następu-
jącą przypowieść: Pewien 
człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w 
swojej winnicy; przyszedł 
i szukał na nim owoców, 
ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: Oto 
już trzy lata, odkąd przy-
chodzę i szukam owocu 
na tym drzewie figowym, 
a nie znajduję. Wytnij je: 
po co jeszcze ziemię 
wyjaławia? Lecz on mu 
odpowiedział: Panie, 
jeszcze na ten rok je 
pozostaw; ja okopię je i 
obłożę nawozem; może 
wyda owoc. A jeśli nie, w 
przyszłości możesz je 
wyciąć.  

du Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje kate-
chumenów do obchodu paschalnego misterium przez 
różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a 
wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i peł-
nienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy 
Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. 

  Serdecznie dziękujemy za już i prosimy o jeszcze 
naszych parafian w pomocy w przygotowaniu palm. 
„Zielone” i bazie można przynosić do zakrystii i kan-
celarii. 

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania odbędzie 
się w najbliższą niedzielę - 06 marca po Mszy św. o 
godz. 11.30. Obecność obowiązkowa. 

 Spotkanie ministrantów przygotowujące do obcho-
dów Triduum Paschalnego odbędzie się w sobotę - 05 
marca o godz. 10.00 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek 
i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miłosier-
dzia Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 
15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po 
południu od godz. 16.00. Msza św. pierwszo-piątkowa 
o godz. 16.30. Tego dnia kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Do chorych księża udadzą się w piątek - 4 
lutego od godz. 9.00. W sobotę różaniec wynagradza-
jący o godz. 6.30. 

 Dekoracja, która znajduje się przy wejściu do naszego 
kościoła nie jest dekoracją Bożonarodzeniową. Towa-
rzyszy ona nam wszystkim przez Rok Święty Miło-
sierdzia, aż do 20. listopada 2016. 

 Rozpoczęliśmy przygotowania do Anińskiego Pikni-
ku Rocznicowego. Wszystkich chętnych do współpra-
cy przy zorganizowaniu tego wydarzenia serdecznie 
zapraszamy. Najbliższe zebranie odbędzie się 10-tego 
marca o godz. 19-tej (przyszły czwartek), w salce 
parafialnej, wejście przez kościół. Szukamy fundatora 
sceny na czas trwania pikniku, jest ona niezbędna do 
przeprowadzenia koncertu, wykładu, aukcji. Musimy 
zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na 
scenie oraz zadaszenie. Dlatego prosimy wsparcie. 
Prosimy również o modlitwę w intencji naszego pikni-
ku. Kontakt w sprawach dotyczących pikniku z Księ-
dzem Proboszczem  lub P. Renatą Żukowską tel. 
609 615 039. 

Najtrudniej jest zacząć  
 
 W największym skrócie 
ujmując myśl przewodnią 
dzisiejszych czytań Słowa, 
to: nie wystarczy być 
wybranym przez Boga, ale 
trzeba to wybranie realizo-
wać, trzeba spełniać wy-
magania związane z tym 
faktem. Mówi dziś św. 
Paweł, że wszyscy wędru-
jący z Egiptu do ziemi 
obiecanej cieszyli się 
obecnością Boga, który im 
wskazywał drogę. Wszy-
scy przeszli przez morze w 
cudowny sposób. Wszyscy 
pożywali ten sam pokarm i 
napój na pustyni. Wszyscy 
mieli idealną sytuację, 
„lecz w większości z nich 
nie upodobał sobie Bóg”. 
To słowo „wszyscy”, 
podejmuje Jezus: „Jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie”. Nikt 
z nas nie jest wolny od 
grzechu. Wszyscy potrze-
bujemy łaski nawrócenia, 
także jako wspólnota i 
jako rodzina ludzka. Ludz-
kość istnieje i funkcjonuje 
na zasadzie rodziny po-
dzielającej wspólny los. 
Wspólnie też musimy 
pokutować i nawracać się. 
W znanych nam Maryj-
nych objawieniach, któ-
rych treścią jest nawróce-
nie i pokuta, Matka Boża 
kieruje zazwyczaj swe 
apele do całego świata, do 
wszystkich ludzi. Gdyby-
śmy usłyszeli i zrozumieli 
Jej życzenie, że jest sens 
odpowiadać na zło do-
brem, sięgać po dobro, 
mimo, że inni nie chcą 
odwrócić się od zła, to 
zaczęlibyśmy krzewienie 
dobra od siebie, a to wła-
śnie najtrudniej jest za-
cząć. 
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