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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
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EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus przybył do 
miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, któ-
re dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jaku-
ba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to 
około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, 
aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego 
uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić 
żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, 
będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się 
napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. 
Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wie-
działa, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosi-
łabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego ko-
bieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd-
że więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca 
naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i 
jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej 
Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś 
będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, 
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryska-
jącym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: 
«Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przycho-
dziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi 
oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozo-
limie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej 
Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na 
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy 
czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponie-
waż zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak 
godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli 
szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego 
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego 
kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A 
kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do 
niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Sama-
rytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu 
kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili 
Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele 
więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mó-
wili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeli-
śmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata». Oto słowo Pańskie. 
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Dekret Biskupa Warszawsko-Praskiego po wprowa-
dzeniu stanu zagrożenia epidemicznego 13 marca 
2020 roku 
Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia 
epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz 
z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym 
wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania 
naszego życia religijnego do zaleceń władz świec-
kich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez 
ograniczenie kontaktów między obywatelami. 
Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz 
udzielonej już dyspensy od obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej Mszy św. i zachęcając do osobistych 
i rodzinnych form życia duchowego, niniejszym 
dekretem wprowadzam w życie następujące postano-
wienia: 
1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa 
(Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), 
a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do 
indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. 
2. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. 
przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, piel-
grzymki, sakrament bierzmowania udzielany 
w Bazylice Katedralnej oraz wszelkie inne zgroma-
dzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicz-
nym. 
3. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we 
Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni po-
wszednie) do osób zamawiających intencję mszalną 
lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We 
wszystkich Mszach, wraz z duchowieństwem para-
fialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami 
może brać udział maksymalnie 50 osób. 
5. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach pry-
watnych, półpublicznych i publicznych mieszczących 
się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. 
oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, 
szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do 
mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału 
w tych celebracjach członkom służby liturgicznej 
oraz jakichkolwiek innych osób nie będących miesz-
kańcami, pracownikami lub podopiecznymi placó-
wek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych 
do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikają-
cym z konstytucji zakonnych była większa niż do-
puszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby 

zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane 
zostały przepisy prawa państwowego. 
7. Zalecam, aby osoby konsekrowane i duchowni (w 
kościołach, bez udziału wiernych świeckich) oraz 
świeccy (we własnych domach), zgodnie 
z komunikatem Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski z dnia 13.03.2020 r., każdego dnia, 
o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji 
osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak 
również służb medycznych i sanitarnych, a także 
o pokój serc i łaskę nawrócenia. 
8. Przypominam, że Msze św. transmitowane przez 
środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają 
możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, 
które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą 
być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. 
Jednocześnie formy te wymagają zachowania odpo-
wiedniego sposobu uczestnictwa. Wyrażam wdzięcz-
ność mediom ogólnopolskim, diecezjalnym oraz 
parafialnym za to, że stwarzają szeroką ofertę ducho-
wego przeżycia poprzez transmisje telewizyjne, ra-
diowe oraz internetowe. 
9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogło-
szenia do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron 
internetowych oraz profili w mediach społecznościo-
wych Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie na bieżą-
co będą publikowane wszelkie aktualizacje. 
10. Przypominam wszystkim, których obowiązuje 
wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że, 
uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowie-
dzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 
2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarzą-
dzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwen-
cji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego. 
Czcigodni duszpasterze i wspólnoto diecezjalna! 
Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporzą-
dzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji 
w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, 
nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd 
też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarun-
kowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo 
wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas 
potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej. 
Módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie 
choroby i nieszczęścia. 
Matko Boża Zwycięska, Módl się za nami! 

+ Romuald Kamiński 
Biskup Warszawsko-Praski 



NIEDZIELA 15 Marca 2020 
7.00 + Longina Zakrzewskiego i rodziców z 
obu stron. 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Hipolita Wilczyńskiego w 41 r. śm, 
Katarzynę, Wiktorię, Józefa Szpytmę. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Mariana Antosza, Wiktorię, Stani-
sława Szymańskich, siostrę Rafaelę Szy-
mańską. 
PONIEDZIAŁEK 16 Marca 2020 
7.00 + Bożennę Włostowską w 1 r. śm. 
7.00 + Wiesława Staniszewskiego pp. 
7.00 + Ignacego Nowickiego pp. 
18.00 + Bożenę w 4 r. śm., Janusza i Mariu-
sza Widańskich. 
18.00 + Rafała Wiśniewskiego, Genowefę, 
Józefa Fabisiaków. 
WTOREK 17 Marca 2020 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski dla Julii Fabisiak w 14 r. urodzin. 
7.00 Wynagradzająca za grzechy nasze, 
naszych rodzin, naszej parafii, naszej Oj-
czyzny, za zniewagi, świętokradztwa i obo-
jętność, którymi jest obrażane Najśw. Serce 
Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, o 
nawrócenie grzeszników. 
7.00 + Ewę Klusiewicz pp. 
18.00 + Krzysztofa Trzcianowskiego w 10 r. 
śm. 
ŚRODA 18 Marca 2020 
7.00 + Za zmarłe siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr św. Katarzyny. 
7.00 + Edwarda, Zofię, Tadeusza Kwiat-
kowskich, Mariannę, Bolesława Składanek. 
7.00 + Romana Pigłowskiego w 25 r. śm., 
Edwarda Kowalczyka w 8 r. śm, Ewę Kazi-
mierowicz w 2 r. śm., Bogusławę Kobu-
szewską w 3 r. śm. 
18.00 + Zbigniewa Olk. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 

CZWARTEK 19 Marca 2020 
7.00 + Józefa Piórkowskiego i zm. z rodzi-
ny. 
7.00 + Józefa, Pawła, Jadwigę, Alicję Woło-

sowicz, Annę Lipińską. 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i 
łaski oraz wypełnienie Woli Bożej dla Bar-
bary z okazji 84 urodzin. 
7.00 + Janinę, Mariannę, Stanisława, Józe-
fa, Stanisławę oraz zm. z rodziny. 
18.00 + Annę, Alinę, Czesława Zwierzchow-
skich, Grażynę Jasińską, Szymona, Tatianę 
Dziura, Marię Bogdańską. 
18.00 + Radosława Rynkuna w 6 r. śm. 
PIĄTEK 20 Marca 2020 
7.00 + Józefa Brodowskiego, dziadków Ge-
nowefę, Franciszka Brodowskich i zm. z 
rodziny Brodowskich, Pająków, Buławków. 
7.00 + Danutę Bułka w 1 r. śm. 
7.00 + Hannę Chorądzikiewicz pp. 
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla Jana. 
18.00 O Boze błog. dla Nikoli. 
18.00 + Heronimę, Eugeniusza Pierzchałów, 
Emilię Liwską. 
SOBOTA 21 Marca 2020 
7.00 + Aleksandrę, Wiktora, Felicję Łabę-
dów. 
7.00 + Ilonę ( 27 r. ), Helenę, Wacława, Zbi-
gniewa Zwolińskich. 
7.00 + Bogdana Łepkowskiego. 
7.00 + Cecylię, Jerzego, Jacka Bułków. 
18.00 + Aleksandrę, Stanisława Szabłow-
skich. 
18.00 + Wincentego Jabłońskiego i zm. ro-
dziców Jabłońskich, Stefanię, Bronisława 
Łaska. 
NIEDZIELA 22 Marca 2020 
7.00 + Mariannę, Konstantego Pawłowskich 
i zm. z rodziny. 
8.30 + Bronisławę, Aleksandra Dębskich i 
zm. z rodziny. 
10.00 + Mariana (19 r.), Feliksę, Karola, 
Reginę Affek. 
11.30 + Janinę, Wacława ( 20 r. ), Henryka 
Liwskich i zm. z rodziny Piseckich. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Jana Dziubę. 

15  .  III  .  2020    -     OGŁOSZENIA     DUSZPASTERSKIE 
1. Biorąc pod uwagę obecną sytuację oraz zarządzenia państwowe i dekret Biskupa, nie 

będzie ani rekolekcji dla dzieci i młodzieży, ani rekolekcji parafialnych. Bardzo pro-
simy aby ten czas wykorzystać na zadumę i modlitwę. Niech to będzie swoisty spo-
sób odprawiania naszych rekolekcji w odosobnieniu. Pozwólmy by tym razem to 
sam Jezus poprowadził w nas rekolekcje. 

2. Od tej pory sobotnia Msza św. wieczorna aż do odwołania – będzie odprawiana wg 
formularza niedzielnego. Uczestniczenie w niej wypełnia obowiązek bycia na Mszy 
św. niedzielnej. 

3. W tygodniu kościół będzie otwarty od godz. 14.00 do wieczornej Mszy św. a w Nie-
dziele od godz. 16.30 do wieczornej Mszy św. W tym czasie kiedy będzie okazja nie 
tylko do prywatnej modlitwy ale też do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00. 

4. Wszystkie Msze św. które są zamawiane przez ofiarodawców, będą odprawiane za-
równo rano jak i wieczorem. 

5. Msze św. które miały być odprawione w czasie rekolekcji ( czwartek, piątek , sobo-
ta) będą odprawione w następujący sposób: Msza św. z godz. 10.00 zostaje przenie-
siona na 7.00 rano, zaś Msza św. z godz. 19.30 zostaje przeniesiona na godz. 18.00. 

6. PRZYPOMINAMY – ŻE LICZBA OSÓB MOGĄCYCH BRAĆ UDZIAŁ W 
MSZY ŚW. WRAZ Z KAPŁANAMI, ORGANISTĄ I SIOSTRĄ ZAKONNĄ 
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 50 OSÓB. BĘDZIE OTWARTE TYLKO JED-
NO WEJSCIE DO KOŚCIOŁA. 

7. Zachęcamy do korzystania z parafialnej strony internetowej i gabloty przed kościo-
łem, gdzie będą w tej sytuacji umieszczane bieżące informacje duszpasterskie. 

8. Dyżury kancelaryjne są odwołane – kancelaria będzie nieczynna. Intencje Mszy św. 
opłacamy w zakrystii. Sprawy dotyczące pogrzebów prosimy najpierw załatwiać z 
biurem cmentarnym ( numer telefonu jest umieszczony na drzwiach biura ). 

9. Jeśli byłaby potrzeba służenia posługą sakramentalną osobie chorej proszę dzwonić 
pod numer: 720 – 581 -556. 

10. Jeśli ktoś chciałby wodę święconą, może ją otrzymać w zakrystii przynosząc własne 
naczynie. 

11. Bardzo zachęcamy do tego by codziennie w swoich domach o godz. 20.30 odmawiać 
różaniec łącząc się w ten sposób z nami na modlitwie. 

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii. Pamiętajmy, 
by w każdym katolickim domu była katolicka prasa. W najnowszym numerze tygo-
dnika „Idziemy” możemy przeczytać następujące artykuły: 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: , W ieczny odpoczynek... 


