
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. (22) 613-07-20 

 
Biskup diecezji: 

J. E. Ks. Abp Henryk Hoser 
 

Proboszcz: 
Ks. Marek Doszko 

Wikariusz: 
Ks. dr Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Księża wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

30. r.śm., Jadwiga Kowal-
ska; + Wojciech Czajkow-
ski w 30. dni po śm.; + 
Jerzy w 2. r.śm. i jego braci: 
Macieja i Marka 
1800 + Helena Zarzycka w 
50. r. śm. i Józef Zarzycki w 
63. 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  
 

05 marca, 1 Niedziela 
Wielkiego Postu 

700 + cr. Gałeckich, Paczu-
skich i Kosieradzkich 
830 + Pelagia w 24. r.śm., 
Wacław, Jadwiga, Włady-
sław, Marek, Stanisław oraz 
zmarłych z ich rodzin 
1000 RM 
1000 + Wiktor Obuchow 
(greg. 26) 
1130 + Bożena Markowska, 
Halina i Kazimierz Mazurek 
1300  zbiorowa; - o Boże bł., 
zdrowie i opiekę MB dla P. 
Leokadii w 103. rocz. uro-
dzin; + Helena Piotrowska, 
Kazimierz Mazek i ich 
rodzica; + Zbigniew Popiel-
ski w 39. r. śm., cr. Popiel-
skich i Darkowskich, Anna 
Socha w 7. r. śm., Stanisław 
Chorąży; + Józef Malon w 

Teresy z Mielca) 
1800 + Celina, Stanisław, 
Wojciech Seroczyńscy, 
Czesława(k), Czesław i 
Janusz Komar, Maria i 
Kazimierz Mikicińscy 
01 marca, Środa Popielco-

wa 
700 – o powołania do Zgro-
madzenia Sióstr RM 
900 + Wiktor Obuchow 
(greg.22) 
1630 + Anna Dygulska i 
Edmund Dygulski w rocz. 
śmierci 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata, oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; - 
za Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Śluby Ja-
snogórskie; - w intencji 
Teresy i łaskę uzdrowienia, 
przebaczenia i pojednania 
oraz dar błogosławieństwa i 
pokoju serca (nowenna 8); - 
o nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o roz-
wiązanie spraw prawnych 
za przyczyną św. Józefa 
(nowenna 2); + Eugeniusz 
Gałda (od cr. Felisiaków i 
Markulisów); + Maria i 
Romuald Prochalowie, cr. 
Prochalów i Malczewskich; 
+ Janina Roszuk; + Zofia 
Debelska w 30. dni po śm.; 
+ Józefa(k) Żakiewicz w 30. 
dni po śm.; + Helena i An-

INTENCJE MSZALNE 

8 Niedziela  
Zwykła,   

26.02.2017 

26 lutego, 8 Niedziela 
Zwykła 

700 + Wincenty Dworaczek 
w rocznicę śmierci, Marian-
na, Helena, Janina, Mieczy-
sław i cr. Dworaczków 
830 + za zmarłą dziewczyn-
kę, dawczynię serca w 19. 
rocz. przeszczepu oraz o 
zdrowie dla biorczyni 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby ludzie przeżywają-
cy próby, zwłaszcza ubo-
dzy, uchodźcy i spychani na 
margines, spotykali się z 
przyjęciem i znajdowali 
wsparcie w naszych wspól-
notach. 
1000 + Wiktor Obuchow 
(greg. 19) 
1130 + Ewa Frąckiewicz w 
9. r. śm. 
1300  - o Boże bł., zdrowie i 
opiekę MB dla Ks. Romana 
Szpakowskiego z racji 
imienin 
1800 + Helena, Adam i 
Edward Wojtaś, Genowefa 
Syta, Joanna i Henryk Bier-
naccy 

27 lutego, poniedziałek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.20) 
800 + Eugeniusz Gałda (od 
rodziny Winiarzów i Róża-
ków) 
1800 + Dariusz Pawlasek w 
18. r. śm., Jadwiga Płowska, 
Wacław Rowicki, Józefa(k) 
i Piotr Migas, Apolonia 
Lewandowska 

28 lutego, wtorek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.21) 
800 + Eugeniusz Gałda (od 

drzej Pełkowie i ich rodzice 
02 marca, czwartek, 

700 + Wiktor Obuchow 
(greg. 23) 
800 + Helena, Janina i Mi-
chał 
1800 + Elżbieta Scholl w 3. 
r. śm. 

03 marca, piątek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.24) 
800 + Helena i Władysław 
Kosiorek, Maria Kosiorek 
1630 + Kazimierz Skrzypek 
1800 zbiorowa: - o potrzeb-
ne łaski Ducha św. w egza-
minach i opiekę MB z racji 
urodzin; + Michał Zembo-
wicz, Wojciech Stojanow-
ski; + Rozalia w 31. r. śm., i 
Jan Złomańczuk oraz zmarli 
z c.r.; + Józef Woźniak w 
30. dni po śm.; + Eugeniusz 
Gałda (od rodziny Gałdów) 

04 marca, sobota, św. 
Kazimierza Królewicza, 

święto 
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.25) 
700 + Kazimierz Bigoszew-
ski, Dezyderia, Władysław, 
Kazimiera(k) 
800  wynagradzająca 
800 – o Boże bł., zdrowie i 
potrzebne łaski dla ks. Kazi-
mierza Zocha - Chrabołow-
skiego 
1800  zajęta 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
8 Niedzielę Zwykłą 

26.02.2017 r. 
  

 Dziś, 26 lutego gościmy w parafii promotora kul-
tu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kę-
dziorka, który przypomni nam Osobę i przybliży 
nauczanie Kapłana Męczennika. Po każdej Mszy 
Św. będzie można nabyć komplet płyt z kazaniami 
Ks. Jerzego, także tą najważniejszą z Je-
go duchowym testamentem. 

  W poniedziałek po wieczornej mszy zapraszamy 
na adorację Najświętszego Sakramentu. Wezmą w 
niej udział również wędrownicy i przewodniczki - 
Skauci Europy. 

 W najbliższą środę, tj. Popielec rozpoczynamy 
Wielki Post. Porządek Liturgii: Msze św. z posy-
paniem głów popiołem będą o godz. 7, 9, 16.30 i 
18. 

  W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartalne 
Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do 
pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania i 
odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga 
Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bo-
żej. 
Przepisy postne:  

  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obo-
wiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok ży-
cia we wszystkie piątki w ciągu roku oraz Środę 
Popielcową. 

  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę 
Popielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich mię-
dzy 18. a 60. rokiem życia 

  uzasadniona niemożliwość zachowania wstrze-
mięźliwości w piątek domaga się od chrześcijani-
na podjęcia innych form pokuty 

  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 
pasyjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do 
obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygoto-
wuje katechumenów do obchodu paschalnego mi-
sterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego, a wiernych przez wspomnienie przy-
jętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego 

 Iz 49,14-15; 
1 Kor 4,1-5; 
Mt 6,24-34  

Nikt nie może dwom panom 
służyć. Bo albo jednego bę-
dzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi. Nie możecie służyć 
Bogu i Mamonie. Dlatego 
powiadam wam: Nie troszcz-
cie się zbytnio o swoje życie, 
o to, co macie jeść i pić, ani o 
swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a 
ciało więcej niż odzienie? 
Przypatrzcie się ptakom w 
powietrzu: nie sieją ani żną i 
nie zbierają do spichlerzy, a 
Ojciec wasz niebieski je żywi. 
Czyż wy nie jesteście ważniej-
si niż one? Kto z was przy 
całej swej trosce może choć-
by jedną chwilę dołożyć do 
wieku swego życia? A o 
odzienie czemu się zbytnio 
troszczycie? Przypatrzcie się 
liliom na polu, jak rosną: nie 
pracują ani przędą. A powia-
dam wam: nawet Salomon w 
całym swoim przepychu nie 
był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele na polu, 
które dziś jest, a jutro do 
pieca będzie wrzucone, Bóg 
tak przyodziewa, to czyż nie 
tym bardziej was, małej wia-
ry? Nie troszczcie się więc 
zbytnio i nie mówcie: co bę-
dziemy jeść? co będziemy 
pić? czym będziemy się przy-
odziewać? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebuje-
cie. Starajcie się naprzód o 
królestwo /Boga/ i o Jego 
Sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie 
troszczcie się więc zbytnio o 
jutro, bo jutrzejszy dzień sam 
o siebie troszczyć się będzie. 
Dosyć ma dzień swojej biedy.  

Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej wyłącznie. 

 Wszystkim dzisiejszym i najbliższym solenizan-
tom, a zwłaszcza Ks. Romanowi i Ks. Kazimie-
rzowi składamy najserdeczniejsze życzenia bło-
gosławieństwa Bożego, zdrowia, sił i opieki Matki 
Bożej oraz świętych Patronów. Szczęść Boże.  

 Komunikat Rzecznika KEP ws. spektaklu 
„Klątwa” 

Spektakl „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljića, który 
wystawiono w Teatrze Powszechnym w Warszawie 
ma znamiona bluźnierstwa. 
Podczas spektaklu dokonuje się publiczna profana-
cja krzyża, przez co ranione są uczucia religijne 
chrześcijan, dla których krzyż jest świętością. 
Oprócz symboli religijnych znieważa się osobę św. 
Jana Pawła II, co jest to szczególnie bolesne dla 
Polaków. Ponadto nie może być przyzwolenia na 
nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludz-
kiego życia. Podobnie nie można się zgodzić na 
znieważanie flag państwowych, w tym przypadku 
flagi Państwa Watykańskiego. 
Odpowiedzią na spektakl „Klątwa”, który wypacza 
pojęcie sztuki i piękna, niech będzie modlitwa wy-
nagradzająca za bluźnierstwo oraz promocja warto-
ści m.in. w środkach społecznego przekazu w myśl 
słów: „Zło dobrem zwyciężaj!”. 
Ks. Paweł Rytel-Andrianik 
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski 

 Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. 
Piotra Skargi jest organizacją prywatną, założoną 
przez osoby świeckie, nie powiązane instytucjo-
nalnie z Kościołem i działającą na własna odpo-
wiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło 
swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dla-
tego nie może być traktowane jako uznane przez 
Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 para-
graf 3) 

 Zapowiedzi 
  Przemysław Angielczyk, kawaler z Warszawy i 

Żaneta Chodzińska, panna z par. tutejszej 

Opatrzność 
 
 Co dzisiejszy człowiek 
może wiedzieć o Opatrzno-
ści Bożej? Czy na serio 
liczymy się z tym, że Bóg 
troszczy się o ludzi zawsze 
i jest naszym Ojcem, który 
rządzi wszechświatem i 
losami człowieka? Czy 
zastanawiamy się nad tym, 
że technika i organizacja 
nie zastąpią nigdy Jego 
Opatrzności? Widząc świat 
powierzchownie dostrzega-
my czasem naiwną i wy-
godną wiarę w Opatrzność, 
według której Bóg powi-
nien być filantropem roz-
dającym dobra ziemskie. A 
oto Bóg, w którego wierzy-
my, Ojciec Jezusa Chrystu-
sa i nasz Ojciec, jest Pa-
nem mówiącym do każde-
go z nas: powstań i czyń 
sam, coś – do czego jesteś 
powołany i wyposażony, 
dla lepszego świata i dla 
każdego bliźniego. Dopie-
ro przy końcu świata, na 
sądzie Bożym, okaże się 
kto spełniał swoją służbę z 
czystej intencji. Ten, kto 
swoją ufność, swoje serce 
złożył w Bogu i poważnie 
liczy się z Jego miłością, 
ten nigdy nie stanie się 
niewolnikiem zbytnich 
spraw ziemskich, mamony. 
Cały nasz wszechświat, z 
jego bezmiarem prze-
strzennym i czasowym, z 
jego nieograniczonym 
bogactwem i różnorodno-
ścią, ukazuje nam Bożą 
potęgę i wszechmoc. Wy-
starczy otworzyć nasz 
umysł i serce, wypowie-
dzieć jedno słowo – Ojcze, 
a On będzie nam dostępny, 
oświeci nas i pouczy, jako 
nasz Ojciec i serdeczny 
Przyjaciel. 
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