
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. 

830 – o bł. Boże i łaski dla 

Moniki w dniu urodzin 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Ra-

dia Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika 

1000 + Natalia i Leszek  

1130 + Władysław Uraw-

ski  

1300 zbiorowa: – w int. 

Ojczyzny; chrzest: Domi-

nik Łopaciński; - o bł. 

Boże dla Marcina i Karo-

la; + Stanisław i Zuzanna;  

1800 – o potrzebne łaski 

Ducha św. dla Jędrzeja  

1800 – o dary Ducha św. i 

potrzebne łaski na czas 

egzaminów dla Martyny  

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  

r.śm.; + Irena w 2 r.śm. i 

Jacek Golińscy; + Geno-

wefa Łukasińska w 1 

r.śm.;  

 

2 MAJA, SOBOTA, 

NMP KRÓLOWEJ 

POLSKI,  uroczystość  

700 – wynagradzająca  

8
00

 + Andrzej Bernaciak 

w 1 r.śm. 

1800 + Władysław Kraw-

czyk /greg.28/ 

1800 + Anna Piasecka 

 

3 MAJA, 5 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

/ODPUST/ 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.29/ 

1800 + Anna Adamczuk w 

30 dniu po śm.   

28 kwietnia, wtorek 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.24/ 

800 – dz. za 87. lat życia 

Eugeniusza z prośbą o 

opiekę i bł. Boże 

1800 + Piotr Dorabialski z 

racji urodzin 

1800 + Stefania i cr.: Sko-

tarskich i Stoberskich  

29 kwietnia, środa,  

ŚW. KATARZYNY 

SIENEŃSKIEJ,  

DZIEWICY I DRA 

KOŚCIOŁA, patronki 

Europy, święto  

7
00 + Irena Odrobińska w 

19 r.śm.  

700 + Ludwik Romano-

wicz i cr. Romanowiczów 

800 + Władysław Kraw-

czyk /greg.25/ 

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; + Natalia, Walen-

ty, Helena, Julia, Włady-
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26 kwietnia,  

4 NIEDZIELA  

WIELKANOCY 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.22/ 

830 + Jacek i Waldemar 

Kruszewscy, Piotr Zieliń-

ski 

1000 – Aby wstawiennic-

two Maryi pomagało 

chrześcijanom żyjącym w 

zsekularyzowanych śro-

dowiskach z gotowością 

głosić Jezusa i byśmy, 

odrzucając kulturę obojęt-

ności, mogli zajmować się 

cierpieniami bliźniego, a 

szczególnie chorych i 

ubogich oraz w int. ks. 

Proboszcza z racji Imienin 

1130 + Piotr Przyczka w 

32 r.śm. i zm. z cr. Przy-

czków 

1300 + Grażyna, Alina, 

Zygmunt i Jerzy Niewia-

domscy, Jadwiga i Ed-

mund Woźniak, Wiktoria 

i Teofil Brzoskiewicz i 

zm. z rodziny 

1800 + Marek Goliński, 

jego brat i rodzice 

27 kwietnia,  

poniedziałek 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.23/ 

800 + Eugenia Falkowska 

w 1 r.śm. 

1800 + Kazimierz, Marian-

na, Wiktoria, Jan i Henryk   

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Mateusz 

Cyngot w 4 r.śm.;  

30 kwietnia, czwartek  

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.26/ 

800 + Stanisława(k), Stani-

sław Grajda w 9 r. śm., 

Piotr Grajda, Aleksander 

Woźnica, zmarli z ich 

rodzin  

1800 – dz. za otrzymane 

łaski Boże i szczęśliwą 

rodzinę w 54 r. ślubu PP. 

Janiny i Tadeusza z proś-

bą o dalszą opiekę  

1800 + Celina, Stanisław i 

Wojciech Seroczyńscy 

1 maja, piątek,  

Św. Józefa, rzemieślnika, 

wspomnienie  

700 – o powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Ro-

dziny Maryi 

700 + Bernadeta Wadecka 

w 2 r.śm. 

800 + Władysław Kraw-

czyk /greg.27/ 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: - o zdrowie i bł. 

Boże dla Zofii Portalew-

skiej; + Jan Broda w 32 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  4 Niedzielę Wielkanocy 

26.04.2015 r. 

 

Życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i mocy Ducha św. 

oraz opieki Św. Marka składamy naszemu Ks. Pro-

boszczowi z okazji wczorajszego święta Jego Patrona. 

 

  3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski - to w 

naszej parafii dzień Odpustu. W związku z nim 

01.05 /piątek/ po mszy św. o godz. 8.00 wystawienie 

Najśw. Sakramentu i początek nabożeństwa 40-

togodzinnego. W sobotę także przez cały dzień po 

Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najśw. Sakra-

mentu do godz. 18.00. Przez te dwa dni o równej 

godzinie zegarowej wspólna adoracja, a po niej moż-

liwość spowiedzi. W niedzielę - po Mszy św. głów-

nej o godz. 13.00 procesja. To także dzień ustano-

wienia Konstytucji 3 Maja. Razem z Asystą Rajdu 

Katyńskiego modlić się będziemy za naszą Ojczy-

znę. Pamiętajmy o wywieszeniu naszych flag naro-

dowych. 

W kalendarzu diecezjalnym uroczystość NMP Kró-

lowej Polski obchodzona jest w sobotę 2 maja. Z 

racji na na odpust w naszej parafii tę uroczystość 

przeżywać będziemy w niedzielę 3 maja.  

  Tego dnia - 3 maja, w godzinach od 11.00 do 15.00 

na terenie przykościelnym odbędzie się Aniński 

Piknik Odpustowy. Gorąco zapraszamy! Przewidu-

jemy wiele atrakcji: patriotycznych, muzycznych, 

sportowych, motoryzacyjnych, a także kulinarnych. 

Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej 

parafii. Sponsorów nagród do finałowego konkursu 

prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub Komitetem 

Budowy Organów. Chętnych do pomocy w organi-

zacji zapraszamy na spotkanie w czwartek  30 kwiet-

nia o godz. 20 do salki przy kancelarii parafialnej. 

Organizatorzy bardzo liczą na udział wszystkich 

grup parafialnych. 

  Jutro, 27.04 o godz. 19.30 - po wieczornej adoracji 

spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele. Ser-

decznie zapraszamy! 

  29.04 - we środę - mija 70. rocznica wyzwolenia 

obozu w Dachau, gdzie m.in. więziono 2 tys. pol-

skich biskupów, księży i seminarzystów. Uroczysta 

Msza św. z udziałem Episkopatów Polski i Niemiec 

Dz 4,8-12 
Kamień wzgardzony 

stał się fundamentem. 

1 J 3,1-2 
J 10,11-18 

 Jezus powie-

dział: Ja jestem dobrym 

pasterzem. Dobry pa-

sterz daje życie swoje 

za owce. Najemnik zaś i 

ten, kto nie jest paste-

rzem, którego owce nie 

są własnością, widząc 

nadchodzącego wilka, 

opuszcza owce i ucieka, 

a wilk je porywa i roz-

prasza; /najemnik ucie-

ka/ dlatego, że jest na-

jemnikiem i nie zależy 

mu na owcach. Ja je-

stem dobrym pasterzem 

i znam owce moje, a 

moje Mnie znają, po-

dobnie jak Mnie zna 

Ojciec, a Ja znam Ojca. 

życie moje oddaję za 

owce. Mam także inne 

owce, które nie są z tej 

owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą 

słuchać głosu mego, i 

nastanie jedna owczar-

nia, jeden pasterz. Dla-

tego miłuje Mnie Oj-

ciec, bo Ja życie moje 

oddaję, aby je /potem/ 

znów odzyskać. Nikt 

Mi go nie zabiera, lecz 

Ja od siebie je oddaję. 

Mam moc je oddać i 

mam moc je znów od-

zyskać. Taki nakaz 

otrzymałem od mojego 

Ojca. 

oraz delegacji diecezjalnych będzie odprawiona na 

terenie KL Dachau o godz. 11.00. Z naszej parafii na 

tę uroczystości wybiera się Ks. Proboszcz wraz z 

grupą motocyklistów.. Intencje modlitewne za zmar-

łych w obozach w czasie II Wojny Światowej prosi-

my składać dziś i jutro w zakrystii.  

  01.05 - wspomnienie Św. Józefa rzemieślnika. 

Msze św. jak w dzień powszedni. Bp naszej Diecezji 

udzielił na ten dzień dyspensy od piątkowego postu 

wszystkim przebywającym na jej terenie. 

  Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30 

  W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota 

miesiąca. W piątek mszy św. o godz. 16.30 nie bę-

dzie, a do chorych udamy się od godz. 9.00. W sobo-

tę Różaniec wynagradzający Najcz. Sercu NMP o 

godz. 6.30. 

  W związku ze złotym jubileuszem koronacji cu-

downego obrazu Matki Bożej,  nasze SS Prezentki 

zapraszają na pielgrzymkę do Krakowa w dniu 10 

maja br. Zapisy u Sióstr przy ul. VII Poprzecznej nr 

3. 

  Także 10.05 o godz. 19.00 w salce kinowej na dole 

spotkanie wszystkich tegorocznych kandydatów do 

Bierzmowania. Obecność obowiązkowa! 

  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 

drogą elektroniczną poprzez stronę rekolekcjefaleni-

ca.evenea.pl 

  Schola młodzieżowa zaprasza na próby w każdy 

piątek o godz. 19.00 w salce pod kancelarią parafial-

ną. Natomiast schola dziecięca 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. Zapraszamy! Więcej informacji u P. organi-

sty. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Jakub Jan Wierzbieniec, kawaler z par. tut. 

Emilia Małgorzata Przeździecka, panna z par. Na-

wrócenia św. Pawła w Warszawie 

 Michał Zbigniew Wiesner, kawaler i Lidia Kraw-

czyk, panna oboje z par. tut. 

 Julian Aleksander Christoph Kernbach, kawaler z 

par. tut. i Zuzanna Anna Pyda, panna z Poznania 

IV Niedziela Wielkanocna – 

Niedziela Dobrego Pasterza – 

26.04 

 

 Jedność w wierze i miłości 
 

 W starożytności określano 

mianem pasterzy królów i przy-

wódców narodu. Dobrym Paste-

rzem dla wszystkich narodów 

jest Jezus Chrystus, który o sobie 

mówi w wielu obrazach. Ich 

głębię i prawdę rozumiemy 

dopiero po śmierci i zmartwych-

wstaniu, zwłaszcza jedność z 

Ojcem i wspólnotę z Uczniami. 

Wszyscy mają zachować jedność 

w wierze i miłości, a Pasterze 

winni we wszystkim naśladować 

Jezusa i jak On służyć powierzo-

nej sobie owczarni. Dla niej być, 

pracować, cierpieć i żyć. Trzeba 

nam jednak uświadomić sobie, 

że tylko wtedy jesteśmy Kościo-

łem, jeśli trwamy w łączności z 

Pasterzem Jezusem Chrystusem. 

„I nie ma w żadnym innym 

zbawienia, gdyż nie dano lu-

dziom pod niebem żadnego 

innego imienia, w którym mogli-

byśmy być zbawieni”, mówi i do 

nas św. Piotr. Sens dzisiejszych 

czytań Słowa nabiera specyficz-

nego znaczenia, kiedy rozpoczy-

namy Tydzień Modlitw o Powo-

łania. My wiemy, że Kościół to 

nie tylko instytucja, ale przede 

wszystkim my wszyscy wierzą-

cy, cała społeczność ludzi 

ochrzczonych w Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Nasze 

chrześcijaństwo nie może koń-

czyć się na uczestnictwie w 

obrzędach liturgicznych, lecz w 

nich ma mieć swój początek. 

Każdy ma powołanie, trzeba 

tylko chcieć je odczytać i nadać 

mu właściwą treść: być szczęśli-

wym i uszczęśliwiać innych. 

„Popatrzcie, jaką miłością 

obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi i 

rzeczywiście nimi jesteśmy”. 

Ewangelia przedstawia Dobrego 

Pasterza, który zna serce ludzkie 

i powołuje człowieka do współ-

pracy i solidarności z Jego 

pasterskim Sercem. A to Serce 

do końca nas umiłowało. „Życie 

moje oddaję za owce… Mam 

moc je oddać i mam moc znów 

odzyskać”. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

