
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 Pomocy  

- 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: 

JE Ks. Abp Henryk Hoser 
 

Proboszcz: 
Ks. Marek Doszko 

Wikariusz: 
Ks. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  
poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

1000 zajęta 

1130 + Halina i Roman Gile-

wscy, Władysława(k), Ro-

man i Barbara Kostrzewscy  

1300 chrzty: Maria Szaniaw-

ska; + Czesław Wyrzykow-

ski w 17 r.śm., Marianna i 

Tadeusz Wyrzykowscy w 

r.śm.  

1630 + Marianna, Józef i 

Jerzy Pośnik, rodz.: Pośni-

ków i Matyjów, Hanna 

Leszczyńska, Teodozja 

Denisiuk, Leokadia, Wiktor, 

Zofia i Seweryn Woźniak, 

rodz.: Woźniaków, Miodu-

chowskich i Alberskich  

1800 + Marian Bubik, jego 

siostrzenica Anna oraz rodzi-

ce: Helena i Frydolin 

NA UCZTĘ PANA 

Tekst: ks. Stanisław Szczepaniec 

Melodia: ks. W. Kałamarz 

 

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski, 

Danej przez Boga, najlepszego Ojca, 

Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, 

Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą. 

 

2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu, 

I zakosztujmy niebiańskiego Chleba, 

To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 

Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 

 

3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, 

Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia 

I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 

Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli. 

 

4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, 

Moc jednoczenia potęgą Miłości, 

Abyśmy byli świadkami Chrystusa 

I z Janem Pawłem nieśli światu Boga. 

Piotr i Stanisława(k), Janusz 

i Regina, Celina, cr.: Woje-

wódzkich, Mężyńskich, 

Sałatów i Lipińskich 

800 + Władysław Krawczyk /

greg.7/ 

1800 + Władysława(k) Gauda 

w 32 r.śm. 

1800 + Maria i Wacław Ziół-

kowscy 

12 kwietnia, 2 NIEDZIE-

LA WIELKANOCY - 

MIŁOSIERDZIA BOŻE-

GO 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.8/ 

830 + Stanisław, Janina, 

Marianna, Michał i Włady-

sław Wochniak Józef i Józe-

fa Pełka 

1000 + Lucyna w 18 r.śm. i 

Henryk w 16 r.śm. Kagan 

czyk /greg.2/ 

1130 + Barbara Mirosława 

Makarewicz  

1300 chrzty: Laura Papracka, 

Alicja Cąkała, Stanisław 

Juźków; + Jan i Zofia Broda, 

Aleksander i Bronisława 

Jabłońscy, Konstanty i Maria 

Barańscy  

1800 + Jadwiga i Zbigniew 

Marcinkiewicz, Robert 

Cieślak i Jerzy Zalewski 

7 kwietnia, WTOREK W 

OKTAWIE WIELKANO-

CY 

700 + Bogumiła Trzeciakow-

ska 23 r.śm. 

800 + Władysław Krawczyk /

greg.3/ 

1800 + Kazimierz Konstanty 

w 2 r.śm. 

1800 + Barbara Mirosława 

Makarewicz w 1 r.śm. 

8 kwietnia, ŚRODA W 

OKTAWIE WIELKANO-

CY 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.4/ 

700 wolna 

800 + Jan i Barbara Szociń-

scy w r.śm. 

1800  zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego intronizację w 

naszych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - dz. w 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  

Zmartwychwstania 

Pańskiego 

05.04.2015 

5 kwietnia, NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA 

600 REZUREKCJA – w int. 

Parafian 

830 + Władysław Krawczyk /

greg.1/ 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam oraz 

Naszego Dziennika , o łaskę 

życia wiecznego dla wszyst-

kich, którzy zginęli w kata-

strofie lotniczej pod Smoleń-

skiem w 5. rocznicę śmierci 

(Rodzina Radia Maryja) 

1130 + Ryszard, cr. Rajów, 

Chmielów, Krawczyków, 

Łopatków i Gawdzików. 

1300 zbiorowa: chrzty: 

Barbara Kott, Julian Tomasz 

Kołucki; - z prośbą o zdro-

wie dla Beaty, Palomki 

Fronc, Zbigniewa i Eulalii 

Fronc; + Marian Fluksik i 

jego rodzice; + Zofia Dymek 

w 11 r.śm.; + Czesław Łuka-

szuk w 13 r.śm.; + Jerzy 

Bednarkiewicz w 30 dniu po 

śm.; + Józef Głowacki z 

okazji imienin; + Sławomir 

Lewczuk w pół r. po śm.; + 

Henryk Januszewski w 5 

r.śm. i Wacław Stasiak; + 

Augustyn i Rozalia Jóźwiko-

wie oraz ich dzieci 

1800 + Adam Pyszkiewicz w 

3 r.śm. 

6 kwietnia, PONIEDZIA-

ŁEK w OKTAWIE WIEL-

KANOCY 
830 + Stanisław w 5 r.śm. i 

zm. z cr. 

1000 + Władysław Kraw-

int. Gabrieli i Wojciecha z 

prośbą o Boże bł.; - o zdro-

wie i opiekę MB dla Jadwigi 

i Jarosława; + Natalia, Wa-

lenty, Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Jerzy Adamczyk 

w 30 dniu po śm.;  

9 kwietnia, CZWARTEK 

W OKTAWIE WIELKA-

NOCY 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.5/ 

800 – o łaskę zdrowia i na-

wrócenia dla Magdaleny, 

Justyny, Jerzego i Mieczysła-

wa  

1800 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Michała z okazji imienin 

1800 + Zofia i Henryk Woj-

ciechowscy 

10 kwietnia, PIĄTEK W 

OKTAWIE WIELKANO-

CY 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.6/ 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmarłych: 
+ Ofiar katastrofy lotniczej 

pod Smoleńskiem w roku 

2010; + Edward Saganek z 

okazji urodzin;   

11 kwietnia, SOBOTA W 

OKTAWIE WIELKANO-

CY 

700 + rodzice: Janina i Józef, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

05.04.2015 r. 

 

 Przypominam Ewangelię, którą Wam  
głosiłem, którąście przyjęli, i w której też trwacie. 
Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zacho-
wacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście 
uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku 
to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pi-
smem - za nasze grzechy, że został pogrzebany i że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. (1 
Kor 15,1-4) 

Po męce i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa 
przychodzi dzień pełen radości i nadziei dla nas 

wszystkich na życie wieczne. Oby Zmartwychwstały 
Jezus przemieniał nasze dusze. Oby nasze dusze po-

ciągnęły ciała do nieba czyniąc dobro na ziemi. 
 

Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosławio-
nych Świąt Wielkanocnych  

wszystkim Wam Bracia i Siostry  
życzą Kapłani naszej parafii! 

 

  Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Procesji 

Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dziękujemy Wam 

wszystkim, a szczególnie całej Asyście. 

  Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, którzy 

uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalnego, w Ado-

racji, w Ciemnej Jutrzni: Siostrom zakonnym, Paniom 

sprzątającym kościół, Scholi z naszej Parafii, lektorom i 

ministrantom, Panom z Asysty Totus Tuus, Kołom Ró-

żańcowym! 

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na 

kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wystrój kościoła. 

  Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz poma-

gali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa: S. Elżbiecie, P. 

Ewie, Pani Renacie, Panu Rafałowi i młodzieży przygo-

towującej się do bierzmowania.  

  Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygotowały 

palmy na minioną Niedzielę Palmową. Zebrane przez nie 

ofiary - 11875zł. przeznaczone zostały na budowę orga-

nów -5937zł i na wymianę pieca ciepłej wody - 5937zł.  

  Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  

  Podobnie jak dziś także jutro - w drugi dzień świąt - 

Mszy św. o godz. 7.00 jak i wystawienia Najśw. Sakra-

mentu po Mszy św. godz. 18.00 nie będzie! Pozostałe 

msze św. w/g porządku niedzielnego. Jutro ofiary złożo-

Dz 10,34a.37-43 

W tym dniu wspa-

niałym wszyscy 

się weselmy  

1 Kor 5,6b-8 

J 20,1-9 

 Pierwszego dnia 

po szabacie, wczesnym 

rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena 

udała się do grobu i zoba-

czyła kamień odsunięty od 

grobu. Pobiegła więc i 

przybyła do Szymona 

Piotra i do drugiego 

ucznia, którego Jezus ko-

chał, i rzekła do nich: Za-

brano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położo-

no. Wyszedł więc Piotr i 

ów drugi uczeń i szli do 

grobu. Biegli oni obydwaj 

razem, lecz ów drugi uczeń 

wyprzedził Piotra i przybył 

pierwszy do grobu. A 

kiedy się nachylił, zoba-

czył leżące płótna, jednak-

że nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także 

Szymon Piotr, idący za 

nim. Wszedł on do wnętrza 

grobu i ujrzał leżące płótna 

oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie 

razem z płótnami, ale od-

dzielnie zwiniętą na jed-

nym miejscu. Wtedy 

wszedł do wnętrza także i 

ów drugi uczeń, który 

przybył pierwszy do grobu. 

Ujrzał i uwierzył. Dotąd 

bowiem nie rozumieli 

jeszcze Pisma, /które mó-

wi/, że On ma powstać z 

martwych.  

ne na tacę przeznaczone są na KUL. 

 Via Lucis - Droga Światła, to nabożeństwo 14. stacji ze 

Zmartwychwstałym Chrystusem. Rozpocznie się we 

wtorek - 07 kwietnia o a zakończy w sobotę 11 kwietnia. 

Każdego dnia zapraszamy o godz. 17.15. 

 W piątek - 10 kwietnia mija 5. rocznica katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem. Do wspólnej modlitwy w 

intencji Pary Prezydenckiej oraz wszystkich ofiar zapra-

szamy na Mszę św. o godz. 18.00 

 Bardzo dziękujemy Parafianom i Gościom za ofiary 

na rzecz budowy organów w naszym kościele. W 

szczególny sposób wyrażamy wdzięczność Paniom, 

które w tym roku przygotowały i rozprowadzały palmy 

świąteczne przeznaczając połowę ofiar na organy (6 tys 

zł.). Obecnie na parafialnym koncie bankowym jest już 

145 tys. zł, czyli 12% przewidzianej wartości instrumen-

tu. Za tydzień odbędzie się kolejna 8 już kwesta na ten 

cel. Jednocześnie informujemy, że 3 maja organizujemy 

odpustowy festyn parafialny. Będzie wiele atrakcji dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, a na zakończenie weźmie-

my udział w loterii fantowej. Sponsorów nagród prosimy 

o kontakt z księdzem Proboszczem lub Komitetem Bu-

dowy Organów.  

 W związku z złotym jubileuszem koronacji cudowne-

go obrazu Matki Bożej,  nasze Siostry Prezentki zapra-

szają na pielgrzymkę do Krakowa w dniu 10 maja br. 

Zapisy u Sióstr przy ul. VII Poprzecznej nr 3. W ramach 

przygotowania do jubileuszu w dniach od 6 do 18 kwiet-

nia w kaplicy Sióstr przy ul. VII Poprzecznej 3 będą 

prowadzone modlitwy przed kopią cudownego obrazu.  

  Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Tego dnia 

tacę zbierać będziemy na dzieła charytatywne naszej 

diecezjalnej Caritas.  

O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Go-

dzina Święta - wszystkich gorąco zapraszamy! 

O godz. 16.30 Msza św. dla dzieci i rodziców przygoto-

wujących się do I Komunii św. Zapraszamy! 

 12.04.2015 w drugą niedzielę miesiąca o godz. 19.00 

zapraszamy na kolejny Wykład Kursu Biblijnego. 

Tematem wykładu będzie Ja Jestem w Ewangelii Św. 

Jana 

 Zachęcamy do lektury wielkanocnego numeru Salve 

Regina. W numerze  m.in. rozmowa z p. Hanną Be-

nesz – historykiem sztuki naszą parafianką – o różnych 

ujęciach zmartwychwstania w malarstwie, a także cieka-

wy artykuł o katolickich korzeniach przedmiotów co-

dziennego użytku. 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Maciej Król, kawaler z par. tut. 

Monika Puciłowska, panna z par. tut. 

Niedziela Wielkanocna – 

Uroczystość Zmartwych-

wstania Pańskiego – 5.04 

 

 Idziemy do życia 

 

 Wielkanoc jest w swojej 

najgłębszej wymowie dniem 

człowieka wyzwolonego z 

najgorszej niewoli, bo z nie-

pewności. Mamy pewność, że 

ostatecznym przeznaczeniem 

jest nasze życie na zawsze, jest 

nasze życie wieczne. To obiet-

nica samego Chrystusa i realny 

Jego przykład. Tak wierzył 

Piotr z Apostołami. Tak wie-

rzyły i niewiasty, które przy-

szły do grobu Jezusa. Tak 

wierzy cały Kościół Chrystu-

sowy i tak naucza. Paweł 

Apostoł do nas mówi – 

„Bracia: Jeśliście razem z 

Chrystusem powstali z mar-

twych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chry-

stus zasiadający po prawicy 

Boga. Dążcie do tego, co w 

górze, nie do tego, co ziem-

skie”. Nie bądźmy tylko straż-

nikami materii, ale świadkami 

całego i pełnego życia. Taki 

jest prawdziwy sens świętowa-

nia Wielkanocnego. Wielkanoc 

jest prawdziwie dniem Pań-

skim, a każda niedziela jest jej 

powieleniem. Wyznajemy 

publicznie naszą wiarę w to, że 

„zmartwychwstał trzeciego 

dnia i że oczekujemy wskrze-

szenia umarłych, i w życie 

wieczne z Chrystusem”. Wiarę 

teologiczną przenieśmy na 

Naród. Ma to olbrzymie zna-

czenie dla naszej „pracy”, nie 

tylko na dzisiaj. Budujmy dom 

przyszłości, dany nam jest 

znak nadziei na podźwignięcie 

się z popiołów, na lepsze 

życie, na zwycięstwo nad 

śmiercią i powrót do życia. 

Wielkanocna liturgia, to świę-

towanie misterium życia, to 

afirmacja życia. Dlaczego tak 

wolno idziemy naprzód i 

tkwimy w starym kwasie, choć 

serca nasze goreją i wyczuwają 

bliskość Pana? 
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