
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. 

CHA ŚW., uroczystość 

700 – dz.-bł. w int. Joan-

ny Fabirkiewicz z racji 

imienin i 60 urodzin z 

prośbą o zdrowie i Boże 

bł.  

830 zajęta  

1000 Rocznica I Komu-

nii św. 

1130 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.20/ 

1300 + Zofia Tołłoczko w 

30 r. śm. 

1800 + Danuta w 4 r.śm., 

Zofia i Józef Łysik, Jani-

na i Jan Flisek 

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  

Michał Misztal; + Janina 

Zdanowicz w 30 dniu po 

śm.; + ks. Wiesław Kali-

siak z okazji imienin;  

23 maja, sobota 

700 – w int. Jadwigi Ma-

traszek z okazji 100 

urodzin o zdrowie, pogo-

dę ducha i Boże bł. 

800 – dz. za otrzymane 

łaski z prośbą o zdrowie 

i dalszą opiekę dla An-

drzeja  

1300 ślub: Gajewski - 

Klatko 

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.19/ 

24 MAJA, NIEDZIE-

LA ZESŁANIA DU-

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.14/ 

1800 + Maria Sokolnicka-

Rawska w 2 r.śm. 

19 maja, wtorek 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /od rodziny Nic-

poń-Stec/ 

800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.15/ 

1800 + Bronisław Ges w 

5 r.śm.  

1800 + Franciszek w 30 

r.śm., cr.: Tąkielów i 

Wierzbickich  

20 maja, środa 

700 + Zbigniew Zieliński  

700 wolna 

800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.16/ 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; + 

Natalia, Walenty, Hele-

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  

Wniebowstąpienia 

 Pańskiego  

17.05.2015 

17 MAJA, 7 NIEDZIE-

LA WIELKANOCY, 

WNIEBOWSTĄPIE-

NIE PAŃSKIE 

700 + Stanisława(k) Sa-

ran w 1 r.śm.  

830 + Maria Osman, jej 

rodzice i rodzeństwo  

1000 + Tomasz Czekaliń-

ski w 1 r.śm., Stanisław, 

Helena, Józef i Jan Bąk 

1130 – w int. Michałka w 

10 urodziny z prośbą o 

błogosławieństwo Boże 

1300 zbiorowa: chrzty: 

Wanda Broniatowska; - 

dz. Zofii Frąckiewicz z 

racji imienin oraz cr. 

Frąckiewiczów; + Elż-

bieta Helena Müller-

Szwaj w 30 dniu po śm.; 

+ Zbigniew Juzala w 60 

dniu po śm.; + Zofia 

Perłowska z racji imienin 

1300 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.13/ 

1800 + Jan w 29 r.śm. i 

Stanisława(k) Oljasz, 

Zofia i Jan Kępińscy 

18 maja, poniedziałek 

700 – o łaskę rychłego 

powrotu do zdrowia dla 

Marii Giezek i o bł. Boże 

dla całej jej rodziny 

800 + Marianna, Marcin i 

zm. z rodz.: Myszaków, 

Małyszów i Malców 

Ryszard; + Janina i Fran-

ciszek Nowaccy, Wero-

nika i Alfons Wawrzy-

niak, Stanisław Arlak i 

Paweł Kuberka; + 

Agnieszka, Józef, An-

drzej, Zygmunt i cr. Jan-

kowskich; + Irena Wan-

da Wysokińska w 30 

dniu po śm.; + Lucjan 

Popławski w 17 r.śm., 

jego rodzice i rodzeń-

stwo;  

21 maja, czwartek 

700 – o zdrowie i pomyśl-

ność na egzaminie dla 

Doroty  

800 + Zofia Sawicka i 

Maria Rozmus  

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.17/ 

1800 RM 

22 maja, piątek 

700 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.18/ 

700 wolna 

800 + za dusze w czyśćcu 

cierpiące i konające  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stefania, Jan i 

Zdzisław Karcz, Janina i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Wniebowstąpienia Pań-

skiego 

17.05.2015 r. 

 

  Dziś obchodzimy uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pańskiego. Nadchodzący 

tydzień przeżywamy jako nowennę 

przed uroczystością Zesłaniem Ducha 

św. Jest to czas  Spowiedzi i Komunii 

św. Wielkanocnej.  

 Dziś ofiary składane na tacę są przezna-

czone na Krajowy Komitet Organizacyj-

ny Światowych Dni Młodzieży w 2016 

r. 

  Dziś też - 17.05 - o godz. 16.30 w salce 

katechetycznej spotkanie wszystkich 

kandydatów do Bierzmowania. Wej-

ście od strony kancelarii. 

  W dzisiejszą niedzielę, 17 maja celem 

uczczenia zbliżającej się rocznicy uro-

dzin św. Jana Pawła II (18 maja 1920r.) 

zapraszamy wszystkich naszych para-

fian i gości na Koncert Pani Ewy Błoch; 

Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem. Tek-

sty poetyckie Karola Wojtyły wyśpiewa 

Pani Ewa o godz. 19.00. 

  Nabożeństwa majowe codziennie o 

godz. 17.30.  

  Uroczysta I Komunia św. dzieci w 

naszej parafii będzie miała miejsce w 

niedzielę - 31 maja na Mszy św. o godz. 

10.00. Już dzisiaj zawierzamy dzieci i 

ich rodziny wstawiennictwu Matki Bo-

żej i Św. Józefa. Za tydzień, tj 24 maja o 

Dz 1,1-11 

Pan wśród rado-

ści wstępuje do 

nieba. 

Ef 1,17-23 

Mk 16,15-20 

 I rzekł do nich: 

Idźcie na cały świat i 

głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworze-

niu! Kto uwierzy i 
przyjmie chrzest, 

będzie zbawiony; a 

kto nie uwierzy, bę-

dzie potępiony. Tym 

zaś, którzy uwierzą, 

te znaki towarzyszyć 

będą: w imię moje 

złe duchy będą wy-

rzucać, nowymi ję-

zykami mówić będą; 

węże brać będą do 
rąk, i jeśliby co za-

trutego wypili, nie 

będzie im szkodzić. 

Na chorych ręce 

kłaść będą, i ci odzy-

skają zdrowie. Po 

rozmowie z nimi Pan 

Jezus został wzięty 

do nieba i zasiadł po 

prawicy Boga. Oni 

zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, 

a Pan współdziałał z 

nimi i potwierdził 

naukę znakami, które 

jej towarzyszyły. 

godz. 10.00 zapraszamy dzieci roczni-

cowe wraz z rodzinami na uroczystość 

Rocznicy I Komunii Św. Spowiedź św. 

dzieci rocznicowych rozpocznie się w 

sobotę - 23 maja o godz. 15.00 

  Schola młodzieżowa zaprasza na próby 

w każdy piątek o godz. 19.00 w salce 

pod kancelarią parafialną. Natomiast 

schola dziecięca i zespół fletowy spoty-

ka się na próbach w szkole oraz w nie-

dzielę na pół godziny przed mszą św. 

dla dzieci, czyli o godz. 11.00. Zapra-

szamy! Więcej informacji u P. organi-

sty. 

 23 maja br. w sobotę o godz. 10.00 ser-

decznie zapraszamy motocyklistów i 

motorowerzystów na parking kościelny 

na szkolenie z prawa jazdy i jazdę prób-

ną. Można będzie również dotknąć starej 

polskiej legendy WFM 125. 

 KONCERT PAWŁA PIEKARCZYKA 

“TAK, PRZYSZŁOŚĆ MA NA IMIĘ 

POLSKA” 21 maja 2015  (czwartek) 

godz. 18.30 SZKOŁA SIÓSTR FELI-

CJANEK IM. BŁ. MARII ANGELI 

TRUSZKOWSKIEJ ul. Azaliowa 10 

(wejście od Azaliowej) Koniec KON-

CERTU zaplanowany jest na godz. 

20.00 ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE 

OGLĄDANIE DEBATY O GODZ. 

20.20 I DYSKUSJĘ PO DEBACIE 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Juan Luis Ballasteros, kawaler z Belgii 

i Karolina Dybowska, panna z par. tu-

tejszej 

VII Niedziela Wielkanocna – 

Uroczystość Wniebowstąpie-

nia Pańskiego – 17.05 

 

 Pragnienie historii 
 

 Święto Wniebowstąpienia jest 

w szczególny sposób naszym 

świętem, gdyż dzięki niemu 

nasza natura zdąża do nieba, 
aby uczestniczyć w wywyż-

szeniu Chrystusa. W ten 

sposób dzieło zbawienia i 

jedności dokonuje się w pełni, 

łącząc niebo z ziemią. To jest 

właśnie pełna kariera człowie-

czeństwa i najgłębsza radość z 

wywyższenia ludzkiej natury. 

Smutek pożegnania zamienia 

się w dumę z osiągnięcia 

najwyższych szczytów. Do 

uczniów zapatrzonych w niebo 

dochodzi głos, który im przy-

pomina, że droga wcale się nie 

skończyła i trzeba iść dalej, 

zachowując w pamięci tajem-

nicę paschalną i rzeczy osta-

teczne. Dzisiejsze teksty 

biblijne mówią wyraźnie o 

ostatnich pouczeniach Chry-

stusa, o posłaniu Apostołów 
na cały świat, by kontynuowa-

li Jego dzieło. Mówią wreszcie 

o tym, że Chrystus zasiadł po 

prawicy Ojca w chwale i 

kiedyś znowu powróci. Anio-

łowie są zawsze zwiastunami 

samego Boga. Chrystus po-

wróci u końca historii ludzkiej 

z wielką mocą i chwałą, by 

dokonać sądu i wprowadzić 

zbawionych w nowy etap 

istnienia. Znowu zobaczymy 

Go twarzą w twarz. My w 

kierunku nieba pielgrzymuje-

my drogami tej ziemi i jej 

sprawami musimy zajmować 

się w duchu Ewangelii. „Pan 

jest celem ludzkich dziejów, 

punktem, do którego zwracają 

się pragnienia historii oraz 

cywilizacji, ośrodkiem rodzaju 
ludzkiego, weselem wszyst-

kich serc i pełnią ich pożądań” 

(KDK 47). Tylko życie co-

dzienne jest sprawdzianem 

naszej wiary. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

