
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. 

urodziny syna Piotra z 

prośbą o Boże bł. dla cr.; 

+ Barbara Wynimko; + 

Iwona Wrzosek w 7 r.śm.; 

+ Maria i Wacław Ziółko-

wscy; + Krzysztof Szy-

moński w 10 r.śm., rodzi-

ce: Halina i Aleksander, 

brat Władysław i cr. Stel-

maszuk; + Halina Kubia-

czek w m-c po śm.;  

1800 – dz. za wspólnie 

przeżyte lata przez An-

drzeja i Jolantę Bogusz w 

50 r. ślubu z prośbą o 

dalsze bł. Boże dla cr. 

1800 + Adolf i Bronisława 

(k) Radulscy, ich rodzi-

ców i rodzeństwo, oraz 

Bronisław Radulski 

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. 

800 wolna 

1800 + Władysław Kraw-

czyk /greg.14/ 

1800 – 22 r. ślubu Marka i 

Renaty  

19 kwietnia, 3 NIE-

DZIELA WIELKANO-

CY 

700 – o zdrowie i Boże bł. 

dla cr. Godlewskich 

830 zajęta 

1000 – o Boże bł., zdrowie 

i potrzebne łaski dla Miro-

sławy i Wiesława Kowal-

skich z okazji 40. r. ślubu 

1130 + Władysław Kraw-

czyk /greg.15/  

1300 zbiorowa: chrzest: 

Igor Dubrowski, Lilia 

Dąbrowska; - dz.-bł. w 1 

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  

czyk /greg.9/ 

800 + za dusze w czyśćcu 

cierpiące i konające 

1800 + Czesław Hryciuk w 

7 r.śm., Marianna, Stani-

sław i Bogdan  

1800 + Antoni i Genowefa  

14 kwietnia, wtorek 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.10/ 

800 + Sabina Samulik 

1800 + Teresa  

1800 – o łaski Ducha św. 

w czasie przygotowań i 

egzaminów dla Kamili i 

Faustyny  

15 kwietnia, środa  

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.11/ 

700 + Katarzyna w 20 

r.śm. i Aleksander Ryżko 

800 wolna 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - o Boże bł. i 

opiekę MB dla byłych 

solenizantek Kazimiery 

Szymańskiej, Marii 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

Wielkanocy 

12.04.2015 

12 kwietnia, 2 NIE-

DZIELA WIELKANO-

CY - MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.8/ 

830 + Stanisław, Janina, 

Marianna, Michał i Wła-

dysław Wochniak Józef i 

Józefa Pełka 

1000 + Lucyna w 18 r.śm. 

i Henryk w 16 r.śm. Ka-

gan 

1000 + cr.: Stankiewiczów, 

Tyszkiewiczów i Chodor-

ków 

1130 + Halina i Roman 

Gilewscy, Władysława(k), 

Roman i Barbara Kostrze-

wscy  

1300 + Czesław Wyrzy-

kowski w 17 r.śm., Ma-

rianna i Tadeusz Wyrzy-

kowscy w r.śm.  

1630 + Marianna, Józef  i 

Jerzy Pośnik, rodz.: Po-

śników i Matyjów, Hanna 

Leszczyńska, Teodozja 

Denisiuk, Leokadia, Wik-

tor, Zofia i Seweryn Woź-

niak, rodz.: Woźniaków, 

Mioduchowskich i Alber-

skich  

1800 + Marian Bubik, jego 

siostrzenica Anna oraz 

rodzice: Helena i Frydolin 

13 kwietnia, poniedzia-

łek 

7
00 + Władysław Kraw-

Oszczydłowskiej i przy-

szłej solenizantki 

Agnieszki Łęgowskiej; + 

Natalia, Walenty, Helena, 

Julia, Władysław, Irene-

usz, Lucyna Tyl i Ry-

szard;  

16 kwietnia, czwartek  

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.12/ 

800 wolna 

1800 – dz. z okazji 18 r. 

ślubu Artura i Anny Pogo-

rzelskich, imienin Julii 

oraz 13 urodzin Piotra z 

prośbą o bł. Boże dla cr. 

1800 + Jan Kruszewski 

17 kwietnia, piątek  

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.13/ 

700 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stanisława(k) i 

Konstanty Grzyb, cr. 

Grzybów i Łukasików;  + 

Zbigniew Juzala w 30 

dniu po śm.;  

18 kwietnia, sobota  

700 + Anna, Halina, Jani-

na, Danuta, Zdzisław i 

Jerzy  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  2 Niedzielę Wielkanocy 

12.04.2015 r. 
 

  Dzisiejsza niedziela - 12.04 - jest Niedzielą Miło-

sierdzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy wier-

nych na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przez 

osobę naszej Świętej Jezus powiedział: W dniu tym 

otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 

całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 

miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do Spo-

wiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszcze-

nia win i kar. W dniu tym, otwarte są wszystkie upu-

sty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka 

zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej 

były, jako szkarłat (Dz.699). 

 Dzisiejszą tacę zbieramy na dzieła charytatywne 

naszej diecezjalnej Caritas.  

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

gotowujących się do I Komunii św. Zapraszamy! 

  Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca o godz. 

19.00 zapraszamy na kolejny Wykład Kursu Biblij-

nego. Tematem wykładu będzie Ja Jestem w Ewan-

gelii Św. Jana. 

  Dzisiaj odbywa się kolejna ósma już kwesta na rzecz 

budowy organów. Jak zwykle będzie możliwość 

nabycia cegiełek i złożenia ofiar do puszek. Powo-

dzenie tej ważnej inicjatywy zależy od nas wszyst-

kich, toteż dziękujemy Parafianom i naszym Go-

ściom za złożone dotychczas ofiary i wpłaty na kon-

to, i również prosimy o kolejne. Numer konta dostęp-

ny jest w biuletynie parafialnym i na stronie interne-

towej parafii. Na poprzedniej kweście w marcu ze-

braliśmy 6800 zł. Stan konta wynosi obecnie 150 

tys., czyli 12% przewidzianej wartości instrumentu. 

Przy okazji informujemy, że 3 maja organizujemy 

odpustowy festyn parafialny. Będzie wiele atrakcji 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a na zakończenie 

weźmiemy udział w loterii fantowej. Sponsorów 

nagród prosimy o kontakt z księdzem Proboszczem 

lub Komitetem Budowy Organów. 

  Kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o Koście-

le odbędzie się jutro, 13.04 po wieczornej Adoracji o 

godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy! 

  18 i 19 kwietnia zapraszamy naszych motocyklistów 

na  rozpoczęcie sezonu motocyklowego na Jasnej 

Dz 4,32-35  
Dziękujcie Panu, 

bo jest miłosier-

ny. 

1 J 5,1-6 
J 20,19-31 

Było to wieczorem owego 

pierwszego dnia tygodnia, tam 
gdzie przebywali uczniowie, gdy 

drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: 

Pokój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali 

się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do 

nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. Po tych słowach tchnął na 

nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpu-

ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 

Dwunastu, zwany Didymos, nie 
był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: Widzieliśmy 
Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli 

na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego 

w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej do boku Jego, nie 

uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu 
wewnątrz /domu/ i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął 

pośrodku i rzekł: Pokój wam! 
Następnie rzekł do Tomasza: 
Podnieś tutaj swój palec i zobacz 

moje ręce. Podnieś rękę i włóż 
/ją/ do mego boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan 
mój i Bóg mój! Powiedział mu 

Jezus: Uwierzyłeś dlatego, 
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogo-

sławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli. I wiele innych zna-

ków, których nie zapisano w tej 
książce, uczynił Jezus wobec 
uczniów. Te zaś zapisano, 

abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i 

abyście wierząc mieli życie w 

imię Jego. 

Górze pod patronatem Stowarzyszenia Międzynaro-

dowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Wy-

jazd w sobotę (18.04) w południe, powrót w niedzie-

lę po południu. 

  W najbliższą niedzielę - 19.03 - o godz. 17.00 w 

salce parafialnej spotkanie wszystkich kandydatów 

do Bierzmowania! Wejście od strony kancelarii. 

  Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowanie 

wszystkim , którzy złożyli produkty żywnościowe i 

dary pieniężne na paczki świąteczne dla osób potrze-

bujących. Dziękujemy bardzo firmie KOTWICA za 

wyroby garmażeryjne i Państwu Błaszczakom za 

ciasta drożdżowe. Na święta przygotowano 42 paczki 

rodzinne i 36 paczek dla osób chorych leżących z 

naszej Parafii. 

  W związku z złotym jubileuszem koronacji cu-

downego obrazu Matki Bożej,  nasze Siostry Pre-

zentki zapraszają 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 6-18.04 w kaplicy Sióstr przy ul. VII Po-

przecznej 3 będą prowadzone modlitwy przed kopią 

cudownego obrazu.  

  Zachęcamy do lektury wielkanocnego numeru Salve 

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

nesz – historykiem sztuki naszą parafianką – o róż-

nych ujęciach zmartwychwstania w malarstwie, a 

także ciekawy artykuł o katolickich korzeniach 

przedmiotów codziennego użytku. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 Różaniec Fatimski w tym tygodniu odprawimy 

jutro, w poniedziałek o godz. 17.30  

 W dniach od 12 do 14 czerwca 2015 w parafii 

Najśw. Serca Pana Jezusa w Warszawie Falenicy 

odbędzie się spotkanie rekolekcyjne z o. Johnem 

Bashoborą. Rejestracja uczestników odbywa się dro-

gą elektroniczną poprzez stronę rekolekcjefaleni-

ca.evenea.pl 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Krzysztof Dubias, stanu wolnego z par. tut. 

Karolina Więcek, stanu wolnego z par. tut. 

 Jakub Jan Wierzbieniec, kawaler z par. tutejszej 

Emilia Małgorzata Przeździecka, panna z par. Na-

wrócenia św. Pawła w Warszawie 

 Michał Zbigniew Wiesner, kawaler i Lidia Kraw-

czyk, panna oboje z par. tutejszej 

II Niedziela Wielkanocna – 

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 

12.04 

 

 Źródło naszej wiary 

 

 Siłą, która zwycięża świat jest 

wiara nasza. To ona odradza 

rzeczywistość naszego ciała i 

ducha, otrząsa z lęków i uświada-

mia jedność wspólnoty wierzą-

cych. Dziś czytania liturgiczne 

pokazują nam życie z wiary. Jest 

to podziw i radość, wdzięczność i 

wierność, ale również bolesne 

doświadczenia i różne kłopoty. 

Lękali się również i Apostołowie 

całego biegu wydarzeń. W takiej 

to chwili sam Jezus podejmuje 

inicjatywę objawiając się Ucz-

niom swoim w wieczór wielka-

nocny i w osiem dni później, aby 

podtrzymać i umacniać ich wiarę 

i nadzieję. „Stanął pośrodku nich 

… pokazał im swoje ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, 

ujrzawszy Pana”. On ukrzyżowa-

ny, umarły i złożony w grobie 

naprawdę żyje i daje się im 

poznać. Znajdujemy się w takiej 

samej sytuacji, co współcześni 

Chrystusowi, ci, którzy Go 

widzieli, słuchali i przebywali z 

Nim. Już wtedy wszystko zależa-

ło od decyzji wewnętrznej, od 

wyboru i wiary tych ludzi. Dlate-

go niektórzy odchodzili, inni się 

wahali, inni utwierdzali się w 

wierze i trwali na modlitwie. 

Można bowiem widzieć wiele 

znaków i cudów, ale wszystko 

musi wyjaśnić się, utrwalić w 

naszym sercu. Ono niesie prawa i 

wartości, dźwiga trudy i ofiary, 

łączy odwagę i umiar. Po prostu 

myśli o Przyszłości i ma nadzieję 

w Miłosierdziu Bożym. W Dzie-

jach Apostolskich mamy opis 

miłości, z jaką odnosili się do 

siebie chrześcijanie pierwszej 

gminy jerozolimskiej. „Jeden 

duch i jedno serce ożywiały 

wszystkich wierzących”. Przeka-

zywali sobie Chrystusowe po-

zdrowienie, które wszystkich 

łączyło w wierze, wdzięczności i 

radości. Pierwszą rzeczą, którą 

Jezus uczynił swoim apostołom i 

uczniom, było udzielenie im 

Ducha Świętego porządkującego 

świat miłością i miłosierdziem 

Bożym. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
http://m.in/

