
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. 

1130 + Genowefa i Stanisław 
1300  Henryk i Janina Janow-
scy 
1800 + Lidia Adler, Helena 
Zalewska, Zbigniew Mar-
cinkiewicz 

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  
 

700 + Zofia Debelska 
(greg.3) 
700 + cr. Rosów, Jedlaków, 
Siejków, Ptaków 
800  + Zbigniew 
1800  + Helena, Bolesław ich 
synowie, cr. Jedynak, Fran-
ciszek i Sławomir Jedynak 

12 marca, 2 Niedziela 
Wielkiego Postu 

700 + Stanisław, Melania 
Wojciechowscy, Aleksandra 
Szymańska, Izabella Świ-
derska 
830 + Aleksander Bieńkow-
ski w 1. r. śm., Anna i Stani-
sław Laskus, Katarzyna, 
Janina i Aleksander Laskus, 
Aleksandra(k) i Roman 
Bieńkowscy 
1000 KBO 
1000 + Zofia Debelska 
(greg.4) 

r.śm. i jego braci: Macieja i 
Marka; + Albin i Wanda 
Wichrowscy w 2.r.śm.; + 
Jadwiga Regulska, Kazi-
mierz i Andrzej, Władysła-
wa(k) Cholewińscy  
chrzest:  
1800 + Helena Zarzycka w 
50. r. śm. i Józef Zarzycki w 
63. r. śm. 

06 marca, poniedziałek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.27) 
800 + Siostra Franciszka 
1800 + Jadwiga Borowska w 
14. r. śm. 

07 marca, wtorek,  
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.28) 
700 + Jolanta Ryżko w 27. r. 
śm. 
800 + Stanisław Jarosławski, 
Władysława(k) i Cecylia 
1800 + Eugeniusz Gałda z 
racji rocznicy urodzin 

08 marca, środa 
700 + Wiktor Obuchow 
(greg.29) 
800 – o bł. Boże dla Jolanty 
w 65. r. urodzin 
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 

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  
Wielkiego Postu,   

05.03.2017 

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 – w intencjach 
Kościoła, Ojca Św., Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam i Naszego Dziennika 
1000 + Wiktor Obuchow 
(greg. 26) 
1130 + Bożena Markowska, 
Halina i Kazimierz Mazurek 
1300  zbiorowa; - w intencji 
Ojczyzny – za wstawiennic-
twem bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki; - o zdrowie i bł. 
Boże dla Ani, Sylwka oraz 
ich rodzin; - o zdrowie i bł. 
Boże i potrzebne łaski dla 
Henryki i Henryka Chadaj; - 
o zdrowie i potrzebne łaski 
dla ks. Kazimierza Zoch – 
Chrabołowskiego; - o zdro-
wie i potrzebne łaski dla 
Leszka Polczyka; - o zdro-
wie dla Wiesławy Santor-
skiej; - o Boże bł., zdrowie i 
opiekę MB dla P. Leokadii 
w 103. rocz. urodzin; + 
Helena Piotrowska, Kazi-
mierz Mazek i ich rodzica; 
+ Zbigniew Popielski w 39. 
r. śm., cr. Popielskich i 
Darkowskich, Anna Socha 
w 7. r. śm., Stanisław Cho-
rąży; + Józef Malon w 30. 
r.śm., Jadwiga Kowalska; + 
Władysław, Wanda, Witold, 
Aleksander i Anastazja; + 
Wojciech Czajkowski w 30. 
dni po śm.; + Jerzy w 2. 

oraz dar błogosławieństwa i 
pokoju serca (nowenna 9); - 
o nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o roz-
wiązanie spraw prawnych za 
przyczyną św. Józefa 
(nowenna 3); - dz. Bogu za 
ocalenie w wypadku i po-
dziękowanie personelowi 
Szpitala na Solcu; + Geno-
wefa i Antoni; + Elżbieta 
Kielak w 30. dni po śm.; + 
Anna Kacprowicz w 30. 
dniu po śm.; + Janina Sty-
czyńska i Maria Żurek z 
racji urodzin;  

09 marca, czwartek, 
700 + Wiktor Obuchow 
(greg. 30) 
800 +  
1800 + Piotr Jackiewicz, 
Adam i Walentyna Jackie-
wicz, cr. Jackiewicz, Piekar-
nik, Konwerskich, Jewtu-
szenko, Dobkiewiczów, 
Blusiewiczów 

10 marca, piątek,  
700 + Hanna Zofia Debelska 
(greg.1)Boratyńska w 1. r. 
śm. 
800 + Zofia Debelska 
(greg.2) 
1800 zbiorowa: + Eugeniusz 
Gałda w 30. dni po śm.; + 
Henryk Mojecki w 6. r. śm., 
Krystyna Mojecka z okazji 
imienin 

11 marca, sobota,  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
1 Niedzielę Wielkiego Postu 

05.03.2017 r. 
  

  W Środę Popielcową rozpoczęliśmy 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. 

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

 W środę 8 marca o godz. 19.00 odbędzie się spo-
tkanie kandydatów do Bierzmowania. Obecność 
obowiązkowa. 

 Zapraszamy wszystkie małżeństwa, bez względu 
na staż i aktualną kondycję, na Dzień Skupienia, 
poświęcony umacnianiu relacji małżeńskiej i po-
głębianiu wiary „Błogosławieni pokój czyniący”. 
Spotkanie to odbędzie się w naszym Kościele Pa-
rafialnym, 18 marca, w sobotę, w godzinach 10 -
16. W programie m.in. Eucharystia, konferencja i 
warsztaty, Adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz czas na wymianę doświadczeń podczas 
przerw na kawę i posiłek. Przewidujemy opiekę 
nad dziećmi oraz obiad. Prosimy o uwzględnienie 
składki na pokrycie jego kosztów. Organizacją 
zajmuje się wspólnota Domowego Kościoła. 
Ewentualne pytania do organizatorów można za-

Rdz 2,7-9; 
3,1-7; 
Rz 5,12.17-19; 
Mt 4,1-11  

Duch wyprowadził Jezusa 
na pustynię, aby był kuszo-
ny przez diabła. A gdy 
przepościł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy, odczuł 
w końcu głód. Wtedy przy-
stąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te 
kamienie stały się chlebem 
. Lecz on mu odparł: Napi-
sane jest: Nie samym 
chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych. 
Wtedy wziął Go diabeł do 
Miasta Świętego, postawił 
na narożniku świątyni i 
rzekł Mu: Jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, rzuć się w 
dół, jest przecież napisane: 
Aniołom swoim rozkaże o 
tobie, a na rękach nosić 
cię będą byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o ka-
mień. Odrzekł mu Jezus: 
Ale jest napisane także: 
Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego. 
Jeszcze raz wziął Go dia-
beł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszyst-
kie królestwa świata oraz 
ich przepych i rzekł do 
Niego: Dam Ci to wszyst-
ko, jeśli upadniesz i od-
dasz mi pokłon. Na to 
odrzekł mu Jezus: Idź 
precz, szatanie! Jest bo-
wiem napisane: Panu, 
Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz. 
Wtedy opuścił Go diabeł, a 
oto aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu.  

dawać dzwoniąc na numer 501 015 994. 

 Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów 
przypominają, że za tydzień odbędzie się kolejna 
kwesta na budowę organów piszczałkowych w 
naszym kościele. Zapraszamy do udziału i nie-
zmiennie liczymy na ofiarność Parafian i Gości. 

  Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w 
przygotowaniu palm. Już od tego tygodnia 
„zielone” i bazie można przynosić do zakrystii i 
kancelarii. 

 W jubileuszowym roku 100-letniej rocznicy Obja-
wień Fatimskich pragniemy przypomnieć wezwa-
nie Matki Bożej do codziennego odmawiania Ró-
żańca. Zachęcamy naszych parafian do podjęcia 
wysiłku i odpowiedzi na wezwanie naszej Matki. 
Pamiętajmy, wspólna modlitwa rodzi nadspodzie-
wane owoce, a powierzone Matce intencje są 
przyjmowane i mówiąc prosto realizowane. Zapra-
szamy chętnych pragnących się wspólnie modlić 
piękną modlitwą Różańcową na comiesięczne 
spotkanie Kół Różańcowych (męskich i żeńskich) 
odbywające się w każdą ostatnią niedzielę miesią-
ca po Mszy św. o godz. 10.00. W dniu dzisiejszym 
istnieje możliwość uzyskania informacji i zapisu 
do Kół Różańcowych przy stoliku pod chórem. 

 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 
  Dawid Mich, kawaler z Warszawy i Anna Elżbie-

ta Łukasik, panna z par. tutejszej 

Wszystko możemy w 
Chrystusie  

 
 Utworzenie człowieka 
z prochu ziemi, oży-
wienie go Bożym 
tchnieniem, życie w 
raju i utrata go: to 
wszystko jest wcze-
śniejsze od wszelkiej 
historii. Autorowi bi-
blijnemu chodzi o ob-
razowe wytłumaczenie 
rzeczywistych praźró-
deł dziejów ludzkości. 
Cofa się do ich prapo-
czątków i tłumaczy: 
dlaczego tak, a nie 
inaczej toczą się dzieje 
ludzkości. To sam czło-
wiek – obdarzony rozu-
mem i wolną wolą – 
oddalił się od Boga i 
utracił nieśmiertelność. 
Ale śmierć – dzięki 
śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa – 
staje się przemianą 
człowieka i jego prze-
bóstwieniem. Wszyscy 
pobłądzili i zgrzeszyli 
w Adamie, ale dzięki 
zbawczemu dziełu 
Chrystusa mogą się 
zbawić i wrócić do 
wspólnoty z Bogiem. 
Jezus na pustyni, w 
miejscu samotności, 
głodu i próby – odnosi 
zwycięstwo nad potrój-
ną pokusą. To dla nas 
doświadczenie jak i 
gdzie – kuszeni potrój-
nym głodem: chleba, 
czci i władzy – może-
my odnaleźć siebie i 
spotkać się z Bogiem. 
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