
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: 

J. E. 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. 

26 kwietnia, 4 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.22/ 

830 + Jacek i Waldemar Kru-

szewscy, Piotr Zieliński 

1000 – Aby wstawiennictwo 

Maryi pomagało chrześcija-

nom żyjącym w zsekularyzo-

wanych środowiskach z 

gotowością głosić Jezusa i 

byśmy, odrzucając kulturę 

obojętności, mogli zajmować 

się cierpieniami bliźniego, a 

szczególnie chorych i ubo-

gich 

1130 + Piotr Przyczka w 32 

r.śm. i zm. z cr. Przyczków 

1300 + Grażyna, Alina, Zyg-

munt i Jerzy Niewiadomscy, 

Wiktoria i Teofil Brzoskie-

wicz i zm. z rodziny 

18
00

 + Marek Goliński, jego 

brat i rodzice 

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  

25 kwietnia, sobota, Św. 

Marka Ewangelisty, święto  

700 + Zbigniew Wocial w 9 

r.śm. 

800 + Władysław Krawczyk /

greg.21/ 

1600 ślub: Szymaniec - Tepe-

rek 

1700 ślub: Wiesner - Kraw-

czyk 

1800 – z okazji  imienin, aby 

Pan Bóg napełniał  ks. Pro-

boszcza łaskami dla niego 

samego i dobra wielu ludzi, o 

łaskę prawdziwej radości z 

kapłaństwa, by nigdy nie 

zabrakło solenizantowi opieki 

i bł. MB w wypełnianiu jego 

posłannictwa  

1800 + Jerzy Mróz w 14 r.śm. 

i cr. Mrozów  

 

800 + Teresa i Antoni Wasile-

wscy, Roma Groszkowska, 

Halina Tomaszewska, Zofia 

Kasprzak i ich krewni 

1800 – dz.-bł. w int. Atanaze-

go z racji imienin z prośbą o 

bł. Boże dla cr. 

1800 + Krystyna w 13 r.śm., 

Wojciech w 6 r.śm., Kazimie-

ra, Wojciech, Henryk, Janina 

i Marian Pietrusińscy   

21 kwietnia, wtorek 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.17/ 

800 – w int. przyjaciela o 

łaskę zdrowia oraz za + z 

rodz. Tarnawa-Marczewskich  

1800 + Filip Siejak w 13 r.śm.   

1800 + Bartosz  

22 kwietnia, środa  

700 + Władysław Krawczyk /

greg.18/ 

700 + Jerzy Iwiński i Danuta 

Wieszczycka  

800 + Sergiusz Romaniuk 

1800  zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i proś-

bą o jego intronizację w 

naszych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą Różań-

cową, aby Polska była wierna 

Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; - w int. Adama 

i Sylwii z okazji 15 r. ślubu z 

prośbą o Boże bł. dla cr.; - w 

int. Jana i Elżbiety w 30 r. 

ślubu; - w int. Anny, Jerzego 

i Elżbiety oraz ich rodzin o 

dalszą opiekę i Boże bł.; + 

Natalia, Walenty, Helena, 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  

Wielkanocy 

19.04.2015 

19 kwietnia, 3 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 

700 – o zdrowie i Boże bł. dla 

cr. Godlewskich 

830 – o zdrowie i bł. Boże dla 

Jadwigi i Krzysztofa w r. 

ślubu, Doroty, Roberta i Julii 

w 2 r. ślubu i opiekę MB dla 

cr. 

1000 – o Boże bł., zdrowie i 

potrzebne łaski dla Mirosła-

wy i Wiesława  

1130 + Władysław Kraw-

czyk /greg.15/  

1300 zbiorowa: chrzty: Igor 

Dubrowski, Lilia Dąbrowska; 

- dz.-bł. w 1 urodziny syna 

Piotra z prośbą o Boże bł. dla 

cr.; + Barbara Skajster w 2 

r.śm.; + Barbara Wynimko; + 

Iwona Wrzosek w 7 r.śm.; + 

Maria i Wacław Ziółkowscy; 

+ Krzysztof Szymoński w 10 

r.śm., rodzice: Halina i Alek-

sander, brat Władysław i cr. 

Stelmaszuk; + Halina Kubia-

czek w m-c po śm.; + Natalia 

w 15 r.śm. i Tadeusz Manow-

scy, Zofia Radzikowska, 

Marianna i Kazimierz oraz 

Henryk w 27 r.śm. Jagiełło, 

zm. z rodz.: Radzikowskich i 

Jagiełło;  

1800 – dz. za przeżyte lata 

przez Andrzeja i Jolantę 

Bogusz w 50 r. ślubu z proś-

bą o dalsze bł. Boże dla cr. 

1800 + Adolf i Bronisława 

Radulscy, ich rodzice i ro-

dzeństwo oraz Bronisław 

Radulski 

20 kwietnia, poniedziałek 

700 + Władysław Krawczyk /

greg.16/ 

Julia, Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Zenobia w 15 r.śm.;  

23 kwietnia, CZWARTEK, 

ŚW. WOJCIECHA, B-PA I 

MĘCZENNIKA, uroczystość  

700 + Władysław Krawczyk /

greg.19/ 

800 + Jerzy  

1800 + Jerzy Żak i zm. z cr. 

Żaków 

1800 + Jerzy w dniu imienin, 

Irena w m-c po śm.  

24 kwietnia, piątek  

700 + Władysław Krawczyk /

greg.20/ 

800 + Edmund i Michał Falko-

wscy  

800 – o Boże bł. i potrzebne 

łaski dla ks. Proboszcza 

Marka z okazji imienin oraz 

dla wszystkich kapłanów 

posługujących w naszej para-

fii 

1700 ślub: Szostek - Malinow-

ska 

1800 zbiorowa za zmarłych: 

- dz.-bł. w urodziny Roberta; 

- z okazji imienin o Boże bł., 

potrzebne łaski i aby Najlep-

sza Matka Boskiego Syna 

otaczała Marka Góreckiego 

płaszczem swej opieki każde-

go dnia; + Stefania, Jan i 

Zdzisław Karcz, Janina i 

Michał Misztal;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  3 Niedzielę Wielkanocy 

19.04.2015 r. 

  Podczas ósmej kwesty organowej tydzień 

temu zebraliśmy 6372, 84 zł. Serdecznie 

dziękujemy Parafianom i naszym Gościom za 

ofiary! Więcej informacji na stronie parafial-

nej. 

  W dzisiejszą niedzielę - 19.03 - o godz.  

17.00 w salce parafialnej spotkanie wszyst-

kich kandydatów do Bierzmowania! Wej-

ście od strony kancelarii. 

  W najbliższy czwartek - 23.04 - uroczystość 

Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, jed-

nego z głównych patronów Polski. Msze św. 

jak w dzień powszedni. 

  Dyrektor Szk. Podst. nr 218 wraz z całą 

społecznością szkolną serdecznie zapraszają: 

rodziców, absolwentów oraz wszystkich, któ-

rym Szkoła jest bliska na uroczyste spotkanie 

z okazji 60-lecia, które odbędzie się 23.04 - 

czwartek - o godz. 17.00 przy ul. Kajki 

80/82. W programie: „Historia szkoły na we-

soło” oraz wystawa o dorobku szkoły. Plano-

wane zakończenie ok. godz. 18.30. 

  Koła Różańcowe  zapraszają na pielgrzym-

kę do sanktuarium MB Swojczowskiej w 

Otwocku. Bliższe informacje i zapisy u P. 

Janiny - tel. 507 478 245. Wyjazd autokarem 

sprzed kościoła w dniu 25.04 - sobota -o 

godz. 8.15. Serdecznie zapraszamy! 

  Za dwa tygodnie, w niedzielę 3 maja, odbę-

dzie się w naszej parafii Aniński Piknik Od-

pustowy. Już teraz gorąco na niego zaprasza-

my! Sponsorów nagród do finałowego kon-

kursu prosimy o kontakt z ks. Proboszczem 

lub Komitetem Budowy Organów. Chętnych 

do pomocy w organizacji zapraszamy na spo-

tkanie w czwartek  23 kwietnia o godz. 20 do 

Dz 3,13-15.17-19 
Wznieś ponad nami 

światłość Twoją, Pa-

nie. 

1 J 2,1-5a 
Łk 24,35-48 

Uczniowie opowiadali, co 

ich spotkało w drodze, i jak 

poznali Jezusa przy łama-
niu chleba. A gdy rozma-

wiali o tym, On sam stanął 

pośród nich i rzekł do nich: 

Pokój wam! Zatrwożonym 

i wylękłym zdawało się, że 

widzą ducha. Lecz On rzekł 

do nich: Czemu jesteście 

zmieszani i dlaczego wąt-
pliwości budzą się w wa-

szych sercach? Popatrzcie 

na moje ręce i nogi: to Ja 

jestem. Dotknijcie się Mnie 

i przekonajcie: duch nie ma 

ciała ani kości, jak widzi-

cie, że Ja mam. Przy tych 

słowach pokazał im swoje 
ręce i nogi. Lecz gdy oni z 

radości jeszcze nie wierzyli 

i pełni byli zdumienia, 

rzekł do nich: Macie tu coś 

do jedzenia? Oni podali Mu 

kawałek pieczonej ryby. 

Wziął i jadł wobec nich. 
Potem rzekł do nich: To 

właśnie znaczyły słowa, 

które mówiłem do was, gdy 

byłem jeszcze z wami: 

Musi się wypełnić wszyst-

ko, co napisane jest o Mnie 

w Prawie Mojżesza, u 

Proroków i w Psalmach. 
Wtedy oświecił ich umysły, 

aby rozumieli Pisma, i 

rzekł do nich: Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie 

cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie, w imię 

Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim naro-

dom, począwszy od Jerozo-

limy. Wy jesteście świad-

kami tego. 

salki przy kancelarii parafialnej. Organizato-

rzy bardzo liczą na udział wszystkich grup 

parafialnych. 

  W związku ze złotym jubileuszem korona-

cji cudownego obrazu Matki Bożej,  nasze 

Siostry Prezentki zapraszają na pielgrzymkę 

do Krakowa w dniu 10 maja br. Zapisy u 

Sióstr przy ul. VII Poprzecznej nr 3. 

  Zachęcamy do lektury wielkanocnego nume-

ru Salve Regina. W numerze  m.in. rozmowa 

z p. Hanną Benesz – historykiem sztuki 
i naszą parafianką – o różnych ujęciach zmar-

twychwstania w malarstwie, a także ciekawy 

artykuł o katolickich korzeniach przedmio-

tów codziennego użytku. 

  W dniach od 12 do 14 czerwca 2015 w para-

fii Najśw. Serca Pana Jezusa w Warszawie 

Falenicy odbędzie się spotkanie rekolekcyj-

ne z O. Johnem Bashoborą. Rejestracja 

uczestników odbywa się drogą elektroniczną 

poprzez stronę rekolekcjefalenica.evenea.pl 

  Schola młodzieżowa zaprasza na próby w 

każdy piątek o godz. 19.00 w salce pod kan-

celarią parafialną. Natomiast schola dziecię-

ca i zespół fletowy spotyka się na próbach w 

szkole oraz w niedzielę na pół godziny przed 

mszą św. dla dzieci, czyli o godz. 11.00. Za-

praszamy! Więcej informacji u P. organisty. 

 

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

Karolina Więcek, stanu wolnego z par. tut. 

 Jakub Jan Wierzbieniec, kawaler z par. tu-

tejszej Emilia Małgorzata Przeździecka, 

panna z par. Nawrócenia św. Pawła w War-

szawie 

 Michał Zbigniew Wiesner, kawaler i Lidia 

Krawczyk, panna oboje z par. tutejszej 

III Niedziela Wielkanocna – 

19.04 

 

 Jezus w naszej drodze 

 

 W dzisiejszej liturgii, jak na 

obrazie, widzimy uczniów 

opowiadających, co ich spo-

tkało w drodze i jak poznali 

Jezusa przy łamaniu chleba. I 

tak od tej pory trwa owo 
łamanie się chlebem, pozna-

wanie Objawienia i rozumie-

nie Bożego planu zbawienia. 

Odtąd już Chrystus wiecznie 

żywy towarzyszy swoim 

wyznawcom. Bez naszej woli 

nic nas nie może oddalić od 

Niego. Droga z Nim prowa-
dzi do radosnego przeżywa-

nia naszego człowieczeństwa 

i do utrwalania w świecie 

sprawiedliwości i pokoju. 

Uczestnicząc w łamaniu 

chleba odbudowujemy w nas 

wiarę twórczą i śmiałą, usu-
wamy smutek niespełnionych 

pragnień, leczymy się z sa-

motności i rezygnacji. 

„Łamiąc się chlebem” otrzy-

mujemy natchnienie do wiary 

czujnej i twórczej, poznajemy 

głębię pokory i modlitwy, 

harmonię i piękno wszech-
świata. Być może o tym 

wszystkim mówił do uczniów 

Jezus, mianując ich świadka-

mi swojej śmierci i Zmar-

twychwstania. Prawda jest 

jedna. Nieraz szukamy jej 

prawie całe życie, ale osta-
tecznie zawsze zwycięża. 

Paradoksalna jest prawda, że 

im bardziej umie człowiek 

odchodzić od siebie, tym 

szybciej wraca do siebie. Jak 

kiedyś Chrystus nakłaniał 

przerażonych Apostołów do 

wiary, że On naprawdę żyje, 
pokazując im swoje rany, tak 

i nas teraz w Swoim Słowie i 

sakramentach przez Siebie 

ustanowionych, nakłania do 

prawdy, że jest z nami aż do 

skończenia świata. 

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

