
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. dni po śm.; + Elżbie-
ta i jej rodzice; + Halina 
Kubiaczek w 2. r.śm., 
Jan Kubiaczek w 27. r. 
śm.; + Irena Kodurowa 
w 1. r.śm.; 
chrzest: Franciszek 
1800 wolna 

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  
 

ków 
830 + Józef, Magdalena, 
Jadwiga, Władysław, 
Jan, Stanisław, cr. Gro-
chowskich i Oklińskich 
1000 + Maria Stanisław-
ska w 2.r. śm., Aleksan-
dra(k) Doboszyńska w 
23. r. śm., cr. Janikow-
skich 
1000 + Zofia Debelska 
(greg.11) 
1130 + Stanisław 
1300  zbiorowa: - imieni-
nowa, z prośbą o bł. 
Boże dla Bogdana; – o 
Boże bł. dla Danuty 
Kępińskiej z okazji uro-
dzin ; + Jerzy Szybka; + 
Ryszard Wierzbicki w 

kie potrzebne łaski dla 
nowożeńców: Izabeli i 
Damiana 

15 marca, środa 
700 + Zofia Debelska 
(greg.7) 
700 + Helena Siarkiewicz, 
c.r. Lodowskich 
800 + Bronisław Szyszko 
w 22. r. śm. 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz 
dziękczynnej za Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Ja-
snogórskie; - o nawróce-
nie i łaskę trzeźwości dla 
Marka; - o rozwiązanie 
spraw prawnych za przy-
czyną św. Józefa 
(nowenna 4); - dz. Bogu 
za ocalenie w wypadku i 
podziękowanie persone-
lowi Szpitala na Solcu; - 
o zdrowie i Boże bł. dla 
Pawełka; + Jerzy Koło-
dziej; + Wiesław Filip-
czak w 1. r. śm.; + Wło-
dzimierz, Władysław i 
Stanisława(k) Sucheccy, 
Stanisław i Sabina Gro-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Wielkiego Postu,   

12.03.2017 

12 marca, 2 Niedziela 
Wielkiego Postu 

700 + Stanisław, Melania 
Wojciechowscy, Alek-
sandra Szymańska, Iza-
bella Świderska 
830 + Aleksander Bień-
kowski w 1. r. śm., Anna 
i Stanisław Laskus, Ka-
tarzyna, Janina i Alek-
sander Laskus, Aleksan-
dra(k) i Roman Bieńko-
wscy 
1000 KBO 
1000 + Zofia Debelska 
(greg.4) 
1130 + Genowefa i Stani-
sław 
1300  + Henryk i Janina 
Janowscy 
1800 + Lidia Adler, Hele-
na Zalewska, Zbigniew 
Marcinkiewicz 
13 marca, poniedziałek,  
700 – o Boże bł. i po-
trzebne łaski dla Bożeny 
i Krystyny z okazji imie-
nin 
800 + Zofia Debelska 
(greg.5) 
1800 + Andrzej Nichnie-
rowski w rocz. śmierci 
(4. rocznica wyboru 
papieża Franciszka) 

14 marca, wtorek,  
700 + Zofia Debelska 
(greg.6) 
800 + Helena i Ignacy 
Strzała oraz ich dzieci 
1800 – o Boże bł. i wszel-

towscy, Karol i Genowe-
fa Kruk; 

16 marca, czwartek, 
700 + Zofia Debelska 
(greg.8) 
800 + Halina i Edward 
Szymańscy 
1800 + Siostra Franciszka 

17 marca, piątek,  
700 + Zofia Debelska 
(greg.9) 
800 – o Boże bł. i potrzeb-
ne łaski dla Zbigniewa 
Wedziuka w dniu imie-
nin 
1800 zbiorowa: + Ma-
rian Chmiel; + Zbigniew 
Juzala w 2. r.śm.; + Ma-
rian Damian Dubrzyński 
w 8. r.śm.; + Jerzy Za-
krzewski w 8 miesięcy 
po śm.;  

18 marca, sobota,  
700 + Katarzyna i Józef 
800  + Zofia Debelska 
(greg.10) 
1800  + Józefa(k), Alek-
sander, Józefa(k), Mi-
chał, cr. Kalatów i So-
wów 

19 marca, 3 Niedziela 
Wielkiego Postu 

700 + Józef, Józefa(k), 
Andrzej Pełka, cr. Peł-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
2 Niedzielę Wielkiego Postu 

12.03.2017 r. 
  

 W związku z Jubileuszem powstania naszej Diecezji zaprasza-
my wszystkich naszych parafian, a szczególnie uczestników 
parafialnych grup na uroczystą Mszę św. z udziałem wszyst-
kich kapłanów naszego dekanatu anińskiego we czwartek 23 
marca o godz. 18.00. Uroczystą Mszę św. dziękczynną dla 
naszych parafian odprawimy w piątek 24 marca o godz. 18.00, 
a w sobotę 25 marca na  godz. 11.00 zaprasza do Katedry 
Warszawsko-Praskiej J.E.Ks. Abp Henryk Hoser. 

 Dziś w drugą niedzielę Wielkiego Postu ofiarami do skarbony 
Dar Serca - na środku kościoła, wspieramy dzieło misyjne 
Kościoła Ad Gentes. Bóg zapłać! 

 W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Droga 
Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00. Po wieczornej Drodze 
Krzyżowej o godz. 19.00 Grupa Modlitewna Porozmawiajmy 
o Kościele, zaprasza do refleksji nad niedzielną Liturgią Sło-
wa i do rozmowy. Zapraszamy. 

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 uczestni-
czymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. 

 Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, odbywa się 
kwesta na rzecz budowy organów piszczałkowych w na-
szym kościele. Po każdej Mszy Świętej można wesprzeć 
nasze wspólne dzieło ofiarami składanymi do puszek oraz 
poprzez zakup cegiełek. Dzięki ofiarności naszych Parafian i 
Gości na koncie organowym zgromadziliśmy 516 tys. zł. 
Zachęcamy do wsparcia budowy organów finansowo oraz 
modlitwą. Prosimy również o pomoc przy prowadzeniu zbiór-
ki. Msza Św. o godz. 10 zostanie odprawiona w intencji 
wszystkich wspierających dzieło budowy organów. 

 Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na kolej-
ny wykład Kursu Biblijnego, dziś - 12 marca - godz. 19.00 w 
sali katechetycznej. Tematem wykładu będą; Dwa teologiczne 
tematy: cud i Dekalog. 

 W związku z Anińskim Piknikiem Jubileuszowym w dniu 
dzisiejszym po mszy o godz. 18 zapraszamy osoby, które chcą 
zaangażować się w przygotowania na zebranie organizacyjne. 
Przypominamy, że w tym roku będziemy świętować jubileusz 
parafii w niedzielę - 28 maja. 

 Jutro, w poniedziałek - 13.03 - o godz. 17.15 Różaniec fatim-
ski. 

 Zapraszamy wszystkie małżeństwa, bez względu na staż i 
aktualną kondycję, na Dzień Skupienia, poświęcony umacnia-
niu relacji małżeńskiej i pogłębianiu wiary „Błogosławieni 
pokój czyniący”. Spotkanie to odbędzie się w naszym Koście-
le Parafialnym, 18 marca, w sobotę, w godzinach 10 -16. W 
programie m.in. Eucharystia, konferencja i warsztaty, Adora-
cja Najświętszego Sakramentu oraz czas na wymianę do-
świadczeń 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 orga-
nizatorów można zadawać dzwoniąc na numer 501 015 994. 

 Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii w 
dniach 02-05 kwietnia. Poprowadzi je ks. Karol Gelsmer  z 

Rdz 12,1-4a; 
2 Tm 1,8b-10; 
Mt 17,1-9  

Jezus wziął z sobą Pio-
tra, Jakuba i brata jego 
Jana i zaprowadził ich 
na górę wysoką, osob-
no. Tam przemienił się 
wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się 
białe jak światło. A oto 
im się ukazali Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawia-
li z Nim. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojże-
sza i jeden dla Eliasza. 
Gdy on jeszcze mówił, 
oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: To 
jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodo-
banie, Jego słuchajcie! 
Uczniowie, słysząc to, 
upadli na twarz i bardzo 
się zlękli. A Jezus zbli-
żył się do nich, dotknął 
ich i rzekł: Wstańcie, nie 
lękajcie się! Gdy pod-
nieśli oczy, nikogo nie 
widzieli, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, Jezus przykazał 
im mówiąc: Nie opowia-
dajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Czło-
wieczy zmartwychwsta-
nie.  

Bydgoszczy. Rekolekcje szkolne rozpoczną się w poniedzia-
łek 27 marca i potrwają do środy 29 marca włącznie. 

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

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

 W jubileuszowym roku 100-letniej rocznicy Objawień Fatim-
skich pragniemy przypomnieć wezwanie Matki Bożej do 
codziennego odmawiania Różańca. Zachęcamy naszych para-
fian do podjęcia wysiłku i odpowiedzi na wezwanie naszej 
Matki. Pamiętajmy, wspólna modlitwa rodzi nadspodziewane 
owoce, a powierzone Matce intencje są przyjmowane i mó-
wiąc prosto realizowane. Zapraszamy chętnych pragnących się 
wspólnie modlić piękną modlitwą Różańcową na comie-
sięczne spotkanie Kół Różańcowych (męskich i żeńskich) 
odbywające się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy 
św. o godz. 10.00. W dniu dzisiejszym istnieje możliwość 
uzyskania informacji i zapisu do Kół Różańcowych przy 
stoliku pod chórem. 

 Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy dzieci do Przedszkola 
na kolejny rok. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 
22/815-41-74 lub na stro-
nie www.przedszkoleprezentek.waw.pl bądź też bezpośrednio 
w Przedszkolu przy ul. VII Poprzecznej 3. 

 Pomysłodawcy i liderzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zapra-
szają każdego, kto chce w czasie Wielkiego Postu podjąć 
niezwykłe wyzwanie - ponad 40 kilometrowej wędrówki w 
nocy, samotności i milczeniu. Dostaje do reki mapę i rozważa-
nia 14-tu stacji męki Jezusa. Jest to ćwiczenie fizyczne i du-
chowe, po którym każdy może zostać odmieniony. EDK w 
rejonie Rembertów/Sulejówek rozpocznie się 31 marca o 
godz. 21.00 Mszą św. w kościele MB Zwycięskiej w Rember-
towie (ul. Grzybowa 1). Do wyboru są cztery trasy: do Loretto 
(59km), do Ostrówka (40km), do Sulejówka (40km) i do 
Otwocka (27km). Więcej informacji na stronie 
www.edk.org.pl i na plakacie 

 Nasza parafia organizuje wyjazd do Czerwińska n. Wisłą na 
teatralną prezentację Męki Pańskiej. Zapisy wraz z opłatą 
40zł. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
Wyjazd w dniu 25 marca o godz. 12.00 sprzed kościoła. Za-
praszamy. 

 Zapowiedzi 
  Dawid Mich, kawaler z Warszawy i Anna Elżbieta Łukasik, 

panna z par. tutejszej 
 Stanisław Scheiner, kawaler z par. tutejszej, Joanna Kalinow-

ska, panna ze Szczutowa 

Wzwyż  
 
 W Ewangelii dziś czyta-
nej widzimy Chrystusa 
idącego na „górę wysoką” 
wraz z Piotrem, Jakubem i 
Janem. Symbolika góry 
jest niezwykle bogata, tak 
w Starym jak i w Nowym 
Testamencie. Kuszenie 
Jezusa odbyło się na gó-
rze, wybór Dwunastu 
również odbył się na gó-
rze, Osiem błogosła-
wieństw i Kazanie ogłosił 
Chrystus na górze. Szcze-
gólne miejsce zajmuje 
Góra Oliwna. Stanął Jezus 
przed Piłatem też na gó-
rze. Na Górze Golgota 
oddaje Jezus swoje życie 
dla nas. Po Zmartwych-
wstaniu spotyka się Chry-
stus z uczniami na górze. 
Wniebowstąpienie miało 
miejsce właśnie na górze. 
Najważniejsze zdarzenia 
miały miejsce na górze. 
Przypominamy sobie, że i 
Maryja z najważniejszą 
wiadomością udała się w 
góry do swojej krewnej 
Elżbiety. W Starym Testa-
mencie też mamy święte 
góry: Synaj, Karmel, 
Moria, Syjon itd. Widzi-
my więc, że w tajemnicy 
gór kryje się myśl bardzo 
głęboka. Jest to symbol 
zbliżania się do Boga, 
zetknięcia ziemi z niebem, 
doznania mistycznych 
uniesień. Chrystus z Apo-
stołami schodzi z góry. 
Trzeba iść głosić Dobrą 
Nowinę mieszkańcom 
miast i wsi. Naszą górą 
przemiany jest Chrzest 
święty. W nim zostaliśmy 
wszczepieni w Chrystusa i 
zobowiązani do naślado-
wania Go w swoim czasie 
i miejscu. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170312.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170312.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170312.html#czytania
http://www.przedszkoleprezentek.waw.pl/

