
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 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. 

Bronisława(k), Danuta, 
Henryk i Marian Antosik, 
Halina Rams 
1300 – o Boże bł. w 50. r. 
ślubu PP Urszuli i Andrzeja 
Raczyńskich 
1800 + Leszek Modliński w 
23. 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  
 

5. r. śm., i jego rodzice 
26 marca, 4 Niedziela 

Wielkiego Postu 
700 + Marian Gałecki w 15. 
r. śm. 
830 – o zdrowie i opiekę 
MB dla Hanny, Stanisława
(m), Krystyny i c.r. 
1000 KR Intencja ewange-
lizacyjna: Aby prześlado-
wani chrześcijanie do-
świadczyli wsparcia całego 
Kościoła przez modlitwę i 
w postaci pomocy material-
nej. 
1000 + Zofia Debelska 
(greg.18) 
1130 + Zdzisław Przeździak 
w 14. r. śm., jego rodzice, 
teściowie oraz siostra Kry-
styna 
1300  + Eugenia w 13. r.śm., 
Piotr i Andrzej Radzio, 

Józef i Aleksandra(k) Gi-
ziewicz, Marianna Piekar-
ska, Franciszka(k) Grajda, 
1800 + Józef Badura z racji 
imienin 

21 marca, wtorek,  
700 + Halina Godlewska z 
racji rocznicy urodzin 
800 + + Zofia Debelska 
(greg.13) 
1800 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zieliński 

22 marca, środa 
700 + Zofia Debelska 
(greg.14) 
800 + Kazimierz, Janina i 
Marek Sierpińscy 
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 Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o roz-
wiązanie spraw prawnych 
za przyczyną św. Józefa 
(nowenna 5); + Krystyna 
Jarko – Rumień w 30. dniu 
po śm.; + Natalia, Jan, 
Stanisław Gajda, Jan Sau-
da, Alfreda Senderowska; + 
Rozalia, Albina(k), Józef, 
Stanisława(k) i Alfons, 
Wiesława(k) i Kazimierz, 
Czesława(k) i Lucjan, 
Stanisława(k) i Zygmunt, 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Wielkiego Postu,   

19.03.2017 

19 marca, 3 Niedziela 
Wielkiego Postu 

700 + Józef, Józefa(k), 
Andrzej Pełka, cr. Pełków 
830 + Józef, Magdalena, 
Jadwiga, Władysław, Jan, 
Stanisław, cr. Grochow-
skich i Oklińskich 
1000 + Maria Stanisławska 
w 2.r. śm., Aleksandra(k) 
Doboszyńska w 23. r. śm., 
cr. Janikowskich 
1130 + Stanisław 
1300  zbiorowa: - imienino-
wa, z prośbą o bł. Boże dla 
Bogdana; – o Boże bł. dla 
Danuty Kępińskiej z okazji 
urodzin ; - o Boże bł. i 
wstawiennictwo Św. Józefa 
w rozwiązaniu problemu 
małżeńskiego; + Jerzy 
Szybka; + Ryszard Wierz-
bicki w 30. dni po śm.; + 
Elżbieta i jej rodzice; + 
Halina Kubiaczek w 2. 
r.śm., Jan Kubiaczek w 27. 
r. śm.; + Józef Sewerynik 
w 99 imieniny; + Irena 
Kodurowa w 1. r.śm.; + 
Józef Rek; + Genowefa 
Stachowicz w 11. r. śm.; + 
Jan Kowalski w 31. r.śm., 
Anna Nowosielska w 4. r. 
śm., Jerzy Luziński 
chrzest: Franciszek 
1800 + Zofia Debelska 
(greg.11) 

20 marca, poniedziałek, 
Św. Józefa, Oblubieńca  

NMP, uroczystość 
700 + Zofia Debelska 
(greg.12) 
800 + Józef i Marianna 
Prasuła, Józef Giziewicz, 

Monika i Józef, Kazimierz, 
Janusz, Dominik, Wincen-
ty, Kazimierz, cr. Samojli-
ków, Draczyńskich; + Ma-
rian Szustka w 30. dni po 
śm. 

23 marca, czwartek, 
700 – o bł. Boże dla Joanny 
w dniu urodzin 
800 + Zofia Debelska 
(greg.15) 
1800 + cr. Sobiechów, Ka-
czorów, Cesarskich, Lew-
kowiczów 

24 marca, piątek,  
700 + Zofia Debelska (greg. 
16) 
800 + Janina i Leon Makow-
scy, Sabina Makowska, 
Regina i Edward Kowal-
czyk 
1800 zbiorowa: + Janina, 
Michał Misztal, Stefania, 
Jan, Zdzisław Karcz; + 
Eugeniusz Miecznikowski 
w 30. dni po śm.  

25 marca, sobota, Zwia-
stowanie Pańskie, uroczy-

stość 
700 – o bł. Boże dla Izabelli 
w 31. rocz. urodzin 
700  + Zofia Debelska 
(greg.17) 
800 + Stanisław w 84. r. śm., 
Marianna w 46. r.śm., Hele-
na w 19. r. śm. 
1800  + Stanisław Jóźwiak w 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
3 Niedzielę Wielkiego Postu 

19.03.2017 r. 
  

 Dziś mija 12. rocznica (2005) święceń biskupich 
Pasterza Diecezji Arcybiskupa Henryka Hosera 
SAC. W naszych modlitwach prosimy dobrego 
Boga o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski 
Najśw. Maryi Panny i zdrowie na każdy dzień dla 
Ks. Arcybiskupa. 

 Jutro, w poniedziałek obchodzić będziemy uroczy-
stość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św. 
będą odprawiane o godz. 7, 8 i 18. 

 W związku z Jubileuszem powstania naszej Diece-
zji zapraszamy wszystkich naszych parafian, a 
szczególnie uczestników parafialnych grup na uro-
czystą Mszę św. z udziałem wszystkich 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. 

 W sobotę, 25 marca w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego Msze św. będą odpr awione o godz. 7, 
8 i 18. Tego dnia pamiętamy w naszych modlitwach 
o J.E.Ks. Biskupie Stanisławie Kędziorze w 30. 
rocznicę Jego święceń biskupich. 

 W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o 11.30 
sześciu chłopców zostanie włączonych do grona 
służby liturgicznej. Prosimy o modlitwę w intencji 
kandydatów, aby byli gorliwymi ministrantami. 

 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 pa-
syjnym. 

 Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej 
parafii w dniach 02-05 kwietnia. Poprowadzi je 
ks. Karol Gelsmer z Bydgoszczy. Rekolekcje szkol-
ne rozpoczną się w poniedziałek 27 marca i potrwa-
ją do środy 29 marca włącznie. 

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

 W jubileuszowym roku 100-letniej rocznicy Obja-

Wj 17,3-7; 
Rz 5,1-2.5-8; 
J 4,5-42  

Jezus przybył do miastecz-
ka samarytańskiego, zwa-
nego Sychar, w pobliżu 
pola, które /niegdyś/ dał 
Jakub synowi swemu, Józe-
fowi. Było tam źródło Jaku-
ba. Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy studni. 
Było to około szóstej godzi-
ny. Nadeszła /tam/ kobieta z 
Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: 
Daj Mi pić! Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem 
do miasta dla zakupienia 
żywności. Na to rzekła do 
Niego Samarytanka: Jakżeż 
Ty będąc Żydem, prosisz 
mnie, Samarytankę, bym Ci 
dała się napić? Żydzi bo-
wiem z Samarytanami 
unikają się nawzajem. Je-
zus odpowiedział jej na to: 
O, gdybyś znała dar Boży i 
/wiedziała/, kim jest Ten, kto 
ci mówi: Daj Mi się napić - 
prosiłabyś Go wówczas, a 
dałby ci wody żywej. Powie-
działa do Niego kobieta: 
Panie, nie masz czerpaka, a 
studnia jest głęboka. Skąd-
że więc weźmiesz wody 
żywej? Czy Ty jesteś więk-
szy od ojca naszego Jaku-
ba, który dał nam tę studnię, 
z której pił i on sam, i jego 
synowie i jego bydło? W 
odpowiedzi na to rzekł do 
niej Jezus: Każdy, kto pije 
tę wodę, znów będzie pra-
gnął. Kto zaś będzie pił 
wodę, którą Ja mu dam, nie 
będzie pragnął na wieki, 
lecz woda, którą Ja mu 
dam, stanie się w nim źró-
dłem wody wytryskającej ku 
życiu wiecznemu. 

wień Fatimskich pragniemy przypomnieć wezwanie 
Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca. 
Zachęcamy naszych parafian do podjęcia wysiłku i 
odpowiedzi na wezwanie naszej Matki. Pamiętaj-
my, wspólna modlitwa rodzi nadspodziewane owo-
ce, a powierzone Matce intencje są przyjmowane i 
mówiąc prosto realizowane. Zapraszamy chętnych 
pragnących się wspólnie modlić piękną modlitwą 
Różańcową na comiesięczne spotkanie Kół Ró-
żańcowych (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 infor macje 
można uzyskać pod nr. tel. 22/815-41-74 lub na 
stronie www.przedszkoleprezentek.waw.pl bądź też 
bezpośrednio w Przedszkolu przy ul. VII Poprzecz-
nej 3. 

 Pomysłodawcy i liderzy Ekstremalnej Drogi Krzy-
żowej zapraszają każdego, kto chce w czasie 
Wielkiego Postu podjąć niezwykłe wyzwanie - 
ponad 40 kilometrowej wędrówki w nocy, samotno-
ści i milczeniu. Dostaje do reki mapę i rozważania 
14-tu stacji męki Jezusa. EDK rozpocznie się 31 
marca o godz. 21.00 Mszą św. w kościele MB Zwy-
cięskiej w Rembertowie. Do wyboru są cztery tra-
sy: do Loretto (59km), do Ostr ówka (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. Zapi-
sy wraz z opłatą 40zł. przyjmujemy w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. Wyjazd w dniu 25 marca o 
godz. 12.00 sprzed kościoła. Zapraszamy. 

 Zapowiedzi 
 Stanisław Scheiner, kawaler z par. tutejszej, Joanna 

Kalinowska, panna ze Szczutowa 
 Maciej Łukasz Wasilewski, kawaler z Warszawy i 

Joanna Aleksandra Frelek, panna z par. tutejszej 

Źródło życia  
 
 Wszyscy znamy co to 
głód i pragnienie. Lu-
dzie umierają z braku 
pożywienia i wody. 
Odczuwamy również 
pragnienie życia, miło-
ści i głód wieczności. 
„Nie chcę umrzeć – 
wołał najbogatszy czło-
wiek świata – Rocke-
feller. Otoczył się naj-
sławniejszymi lekarza-
mi. Uprawiał skrupulat-
nie ćwiczenia ciała. Dla 
niego specjalnie wyda-
wano gazetkę pełną 
humoru i dobrych wia-
domości. Chciał prze-
dłużyć swoje życie na 
ziemi. Nie tu jednak 
jest źródło przedłużają-
ce życie”. Chrystus 
mówi: „Ja jestem chle-
bem życia” albo: „Jeśli 
ktoś jest spragniony, 
niech przyjdzie do 
Mnie i pije”. Jezus jest 
żywym źródłem życia 
wiecznego. Skałą, na 
której opiera się to ży-
cie. Chrystus ukrzyżo-
wany i Duch Święty, 
który jest nam dany, są 
gwarancją pewności 
naszego życia wieczne-
go. Spróbujmy wyobra-
zić sobie nas przy stud-
ni Jakubowej. Studnia 
jest głęboka. Trudno 
dostępna. Do nas spra-
gnionych Jezus mówi o 
wodzie żywej, którą 
jest On sam. Jakie są 
nasze refleksje? Dobrze 
jest widzieć samego 
siebie ... 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170319.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170319.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170319.html#czytania
http://www.przedszkoleprezentek.waw.pl/

