
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 Po-

mocy  
- 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. dr Marek Filipczuk 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

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

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

Kluz, Grądzkich, Leniec, 
+ cr. Stankiewicz, Tysz-
kiewicz, Chodorek   
1800 – o łaskę wiary, bł. 
Boże, zdrowie dla córek 
Anny i Elżbiety i ich 
rodzin 
 

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  
 

1130 + Eugenia w 12 r. 
śm., Piotr, Andrzej Ra-
dzio, Bronisława (k), 
Danuta, Henryk i Marian 
Antosik, Halina Rams  
1130 + Stanisław Gójski 
(greg.3) 
1300 Zbiorowa: chrzest; 
Amelia – Maria Dziemi-
dek; - za Ojczyznę; + 
Ryszard Rej, + Katarzyna 
Andrzejewska; + Zofia 
Dymek w 12 r. śm.; + 
Barbara i Jan Szocińscy; 
+ Kazimierz Konstanty w 
3.r śm., Józefa (k) i Jan 
Błachnio; + Ryszard 
Brzozowski w 4 r. śm., 
Tadeusz, Zofia Brzozow-
scy; + Lucjan w 8 r. śm., 
+ Sławomir Grądzki, cr. 

oraz wnuczki Franciszek i 
Sławomir Jedynak 
1800 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.26) 

29 marca, Wtorek w 
oktawie Wielkanocy 

700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.27) 
800  - wolna 
18

00 + Wiktoria Mieczni-
kowska w 5 r. śm. 
1800 + Jerzy (greg.28) 
30 marca, Środa w okta-

wie Wielkanocy 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.28) 
700 - wolna 
800  + Jerzy (greg.29) 
1800 – zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; + Lidia Adler, 
Helena Zalewska, Jadwi-
ga, Zbigniew, Jan Mar-
cinkiewicz; + Barbara 
Kotlińska – Filipek w 2 r. 
śm. 
31 marca, Czwartek w 
oktawie Wielkanocy 

700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.29) 
800 + Krystyna Urbańska 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zmartwychwstania 

Pańskiego  
27.03.2016 

27 marca, Niedziela 
Zmartwychwstania 

Pańskiego  
600 – za Parafian 
830 + Jerzy (greg.26) 
1000 – KR Intencja ogól-
na: Aby rolnicy indywi-
dualni otrzymywali nale-
żyte wynagrodzenie za 
swoją cenną pracę. Inten-
cja ewangelizacyjna: Aby 
chrześcijanie w Afryce 
dawali świadectwo miło-
ści i wiary w Jezusa 
Chrystusa pośród konflik-
tów polityczno-
religijnych. 
1130 + Marian Fluksik i 
jego rodzice  
1300 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.25) 
1300 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Hanny i cr. 
1800 + Jan i Zofia Broda, 
Aleksander i Bronisława 
(k), Teresa Jabłońscy, 
Konstanty i Maria Barań-
scy 
28 marca, Poniedziałek 
w oktawie Wielkanocy   

8
30 + Anna Adamczuk w 

1 r. śm., cr. Marchel, 
Flazińskich, Milik 
1000 + Jerzy (greg.27) 
1130 + Zdzisław Przeź-
dziak w 13 r. śm., jego 
rodzice, teściowie, brat, 
szwagier i szwagierka 
1300 chrzest: Maksymi-
lian Leo Kazimierski; + 
Helena i Bolesław Jedy-
nak i ich sześciu synów 

w rocz. śm. 
1800 + Roman Gajdziel w 
8 r. śm. 
1800 + Jerzy (greg.30) 

1 kwietnia, Piątek w 
oktawie Wielkanocy 

700 – o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.30) 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.1) 
18

00 Zbiorowa: + Barbara 
– Mirosława Makarewicz 
w 2 r. śm. 

2 kwietnia, Sobota w 
oktawie Wielkanocy 

700 – wynagradzająca 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.2) 
1800 – zajęta 
1800 - zajęta 

3 kwietnia, 2 Niedziela 
Wielkanocy – Niedziela 

Miłosierdzia Bożego  
700 + Ryszarda (k) Uraw-
ska 
830 + Stanisław (m), Jani-
na, Marianna, Michał, 
Władysław (m), Woch-
niak, Józef (m), Józefa (k) 
Pełka 

1000 – RM 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

27.03.2016 r. 
 

 Miłosierdzie zło niweczy,  
bytowaniu sens nadaje,  
a kto Jezusa ukochał,  
ten niezłomnym jest  

i z Nim zawsze powstaje. 
Pan nasz zmartwychwstał,  
śmierć bezsilna się stała,  

mocą Boga na rozpacz miejsca nie ma  
- radość zatriumfowała! 

Zwycięska nadzieja  
niechaj opromieni każdy cień zwątpienia,  

niepokój i wszelkie troski oddali,  
a serce pokojem ożywczym wypełni  

i szczerym kochaniem rozpali! 
 

Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosła-
wionych Świąt Wielkanocnych  

wszystkim Wam Bracia i Siostry  
życzą Kapłani naszej parafii! 

 

  Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Pro-
cesji Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dziękujemy 
Wam wszystkim, a szczególnie całej Asyście. 

  Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, 
którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalne-
go, w Adoracji, w Ciemnej Jutrzni: Siostrom zakon-
nym, Paniom sprzątającym kościół, Scholi z naszej 
Parafii, lektorom i ministrantom, Panom z Asysty 
Totus Tuus, Kołom Różańcowym! 

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wystrój ko-
ścioła. 

  Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz 
pomagali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa: S. 
Elżbiecie, P. Renacie, P. Ewie, Pani Renacie, Panu 
Piotrowi i P. Wojtkowi.  

  Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygotowa-
ły palmy na minioną Niedzielę Palmową. Zebrane 
przez nie ofiary - 10540zł. przeznaczone zostały na 
budowę organów - 5270 i na wymianę pieca c.o. - 
5270. 

 Zachęcamy do lektury Salve Regina. W najnowszym 
numerze m.in. nieznane fakty o Aninie oraz wywiad z 
naszą parafianką, uczestniczką powstania warszaw-
skiego. Dochód z gazety, 
która znajduje się na stoliku pod chórem, Redakcja 
przeznaczy na budowę organów. 

Dz 10,34a.37-
43; 
Kol 3,1-4 
J 20, 1-9 

Pierwszego dnia po 
szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do 
grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i 
nie wiemy, gdzie Go 
położono. Wyszedł więc 
Piotr i ów drugi uczeń i 
szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierw-
szy do grobu. A kiedy 
się nachylił, zobaczył 
leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł 
do wnętrza także i ów 
drugi uczeń, który przy-
był pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które 
mówi/, że On ma po-
wstać z martwych.  

 Ksiądz Proboszcz wraz z Komitetem Budowy Orga-
nów serdecznie dziękuje za wspieranie dzieła budo-
wy organów piszczałkowych i życzy wszystkim 
parafianom i gościom błogosławionych świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego. 

  Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  

  Podobnie jak dziś także jutro - w drugi dzień świąt - 
Mszy św. o godz. 7.00 jak i wystawienia Najśw. 
Sakramentu po Mszy św. godz. 18.00 nie będzie! 
Pozostałe msze św. w/g porządku niedzielnego. Jutro 
ofiary złożone na tacę przeznaczone są na KUL. 

  Via Lucis - Droga Światła, to nabożeństwo 14. sta-
cji ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Rozpocznie 
się we wtorek - 29 marca o a zakończy w sobotę 2 
kwietnia. Każdego dnia zapraszamy o godz. 17.15. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miło-
sierdzia Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od 
godz. 15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i 
po południu od godz. 16.00. Msza św. pierwszo-
piątkowa o godz. 16.30. Tego dnia kancelaria para-
fialna będzie nieczynna. Do chorych księża udadzą się 
w piątek - 1 kwietnia od godz. 9.00. W sobotę róża-
niec wynagradzający o godz. 6.30. 

  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 
Godzina Święta - wszystkich gorąco zapraszamy! 

 W przyszłą niedzielę gościć będziemy Ks. Michała i 
młodzież z Ośrodka Ojców Orionistów, którzy pre-
zentować będą piękny i głęboki album o Ojcu Św. 
Franciszku (autorstwa Ks. Michała) 

 Biuro Radia Maryja wspólnie z Parafią Jana Pawła, 
serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Łagiewnik i 
Miechowa w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w dniu 
03. kwietnia br. . Bliższe informacje pod telefonem  
609 446 862, lub 22 812 12 14 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Michał Konstanty, kawaler z par. tutejszej i Karoli-

na Magda Szczęsna, panna z par. Wyszków 

Fundamentalna prawda   
 
 Z wielkim zaciekawie-
niem słuchamy dziś prze-
mówienia św. Piotra w 
pierwszym czytaniu Sło-
wa. Odważnie ośmiela się 
głosić i uzasadniać swoją 
wiarę w Chrystusa cier-
piącego, ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego. Piotr 
wie, jest świadkiem, wi-
dział Go, przeżył z Nim 
spotkanie i z Nim rozma-
wiał. Takiej wiedzy i 
doświadczenia nie zdobę-
dzie nikt w dociekaniach 
naukowych. Nie można 
umierać i powracać do 
ludzi na próbę. A Zmar-
twychwstanie jest właśnie 
tą rzeczywistością, na 
której uczniowie Chrystu-
sa opierają swoją wiarę, 
nauczanie i składają ofia-
rę swego życia. Św. Pa-
weł też informuje, dlacze-
go i komu wierzy. Uwie-
rzył w Zmartwychwstanie 
Chrystusa, podejmując 
wielkie ryzyko życiowe, 
bo o tym przekonał się 
swoim rozumem i wolną 
wolą. Kobiety uwierzyły 
słowom anioła przy gro-
bie Chrystusa. „Oddaliły 
się od grobu z bojaźnią i 
wielką radością”. Zawie-
rzyły słowom anioła i 
przeżyły spotkanie z 
Chrystusem. Jakże On dla 
nich stał się bliski. Stanął 
na ich drodze mówiąc 
prosto i serdecznie: 
„Witajcie, nie bójcie się”. 
Człowiek odkupiony 
męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem Chrystusa 
jest powołany do nie-
śmiertelności. Ta prawda 
ubogaca nas także rado-
ścią i pokojem. 
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