
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. 

1800 + Marianna, Józef 
(m), Jerzy Pośnik, Hanna 
Leszczyńska, Teodozja 
Denisiuk, Leokadia, 
Wiktor, Zofia, Seweryn 
Woźniak, cr. Woźnia-
ków, Mioduchowskich, 
Alberskich, Pośnik i 
Matyjów 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

9 kwietnia, sobota 
700 + Andrzej Symon w 
30 dniu po śm. 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.9) 
1800 + Antoni i Genowe-
fa 
1800 – w intencji Andrze-
ja w dniu urodzin 
10 kwietnia, 3 Niedziela 

Wielkanocy 
700 + Stanisław Gójski 
(greg.10) 
830 + Władysław Kraw-
czyk w 2 r. śm. 

1000 – zajęta 
1130 + Orest Pęgierski 
1300 + Marianna, Cze-
sław i Tadeusz Wyrzy-
kowscy 

Zofia Brzozowscy; + 
Lucjan w 8 r. śm., + 
Sławomir Grądzki, cr. 
Kluz, Grądzkich, Leniec, 
+ cr. Stankiewicz, Tysz-
kiewicz, Chodorek   
1800 – o łaskę wiary, bł. 
Boże, zdrowie dla córek 
Anny i Elżbiety i ich 
rodzin, + Jerzego 
4 kwietnia, poniedzia-

łek, Zwiastowanie Pań-
skie, uroczystość   

700 + Jan Przybyłek 
800 + Bronisław Boruc w 
50 r. śm., Stanisława (k), 
Stanisław (m), Jan, Cze-
sława (k) Boruc 
1800 + Henryk, Zofia, 
Stefan i Henryk Flejsze-
rowie 
1800 + Stanisław Gójski 
(greg.4) 

5 kwietnia, wtorek  
700 - zajęta 
800  + Jarosław Lasota w 
6 r. śm. 
1800 + Elżbieta Solak w 
rocz. śm. 
1800 + Stanisław Gójski 
(greg.5) 

6 kwietnia, środa 
700 + Stanisław Gójski 
(greg.6) 
700 + Stanisław (m) Ma-
zur, Rozalia i Jan Zło-
mańczuk 
800  - zajęta 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 

INTENCJE MSZALNE 

II Niedziela  
Wielkanocy  
03.04.2016 

3 kwietnia, 2 Niedziela 
Wielkanocy – Niedziela 

Miłosierdzia Bożego  
700 + Ryszarda (k) Uraw-
ska 
830 + Stanisław (m), 
Janina, Marianna, Mi-
chał, Władysław (m) 
Wochniak, Józef (m), 
Józefa (k) Pełka 
1000 – intencja RM; - w 
intencjach Ojca Św., 
Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika, o łaskę życia 
wiecznego dla wszyst-
kich, którzy zginęli pod 
Smoleńskiem  
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 z racji imie-
nin, Irena, cr. Gawdzi-
ków, Łopatków i Rejów; 
+ Katarzyna Andrzejew-
ska; + Zofia Dymek w 
12 r. śm.; + Barbara i Jan 
Szocińscy; + Kazimierz 
Konstanty w 3.r śm., 
Józefa (k) i Jan Błach-
nio; + Ryszard Brzozow-
ski w 4 r. śm., Tadeusz, 

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 Ja-
snogórskie; 

7 kwietnia, czwartek, 
Św. Jana Chrzciciela de 

la Salle, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Kamila(k) Cydzik 
w 2 r. śm. 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.7) 
1800 - wolna 
1800 - wolna 

8 kwietnia, piątek  
700 + Stanisław Gójski 
(greg.8) 
700 - wolna 
800 + Jerzy Wieczorek w 
7 r. śm. 
1800 Zbiorowa: + Zofia 
Wojciechowska-
Konopka w 18 r. śm., 
Henryk Wojciechowski 
w 76 r. śm., Zbigniew 
Nowakowski 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  II Niedzielę Wielkanocną 

03.04.2016 r. 
 

  Dziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 
Ofiary złożone na tacę są przeznaczone na dzieła 
charytatywne naszej diecezjalnej Caritas.  
O godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
Godzina Święta. Udziela się odpustu zupełnego 
wszystkim wiernym w Polsce, którzy dzisiaj odmówią 
Koronkę w kościele, lub kaplicy - gorąco zapraszamy! 

 Również dziś gościmy Ks. Michała i młodzież z 
Ośrodka Ojców Orionistów, którzy prezentować będą 
piękny i głęboki album o Ojcu Św. Franciszku 
(autorstwa Ks. Michała) 

 W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci przygotowu-
jące się do I Komunii Św. z rodzicami na Mszę św. 
o godz. 11.30. 

 W przyszłą niedzielę wykładu Kursu Biblijnego nie 
będzie. 

 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 orga-
nów. 

 Za tydzień odbędzie się czwarta w tym roku miesięcz-
na kwesta na rzecz budowy piszczałkowych organów 
w naszym kościele. Dziękujemy Parafianom i Go-
ściom za dotychczasowe wsparcie, zrozumienie dla 
potrzeby wyposażenia kościoła w organy i regularne 
wspieranie tego dzieła. W sposób szczególny dzięku-
jemy też Paniom przygotowującym palmy i Redakcji 
Salve Regina za przekazanie ofiar na rzecz budowy 
organów. 

  Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim parafianom, za złożone dary na 
paczki świąteczne. Do puszek zebrano 4464 zł. Na 
żywność wydano 3865 zł i 590 zł na środki czystości. 
Przygotowano 43 paczki rodzinne i 35 upominków z 
życzeniami dla osób chorych odwiedzanych przez 
księży. Dziękujemy bardzo firmie KOTWICA za 
przekazane wyroby garmażeryjne i państwu Błaszcza-
kom za ciasta drożdżowe. Parafialnemu Caritasowi 
dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w przy-
gotowanie paczek dla osób potrzebujących. 

 Zapraszamy do śpiewania w naszych scholach. 
Schola starsza ma swoje próby w niedziele o godz. 17 
w salce pod kancelarią parafialną. Schola młodsza 
spotyka się na próbach w szkole. Więcej informacji u 

Dz 5,12-16; 
Ap 1,9-11a.12-
13.17-19; 
J 20,19-31  

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam 
gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: 
Pokój wam! A to powiedziaw-
szy, 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 posyłam. Po tych 
słowach tchnął na nich i powie-
dział im: Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, 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 niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan 
mój i Bóg mój! Powiedział mu 
Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
I wiele innych znaków, których 
nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesja-
szem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię 
Jego.  

p. organisty. 

 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy 
obchodzili jutro, tj. 4 kwietnia. Msze św. będą odpra-
wione o godz. 7, 8 i 18. 

 Ks. Wikariusz zaprasza wszystkich ministrantów w 
najbliższą sobotę - 9 kwietnia o godz. 10.00 na Spo-
tkanie Wielkanocne. 

 Biuro Radia Maryja wspólnie z Parafią Jana Pawła 
serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Torunia na 
poświęcenie Świątyni w dniu 8 maja br. Bliższe infor-
macje w kiosku. 

 Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej 
ochrony życia człowieka 

 Życie każdego człowieka jest chronione piątym 
przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stano-
wisko katolików w tym względzie jest jasne 
i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej 
śmierci życie każdego człowieka. 
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można 
poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym 
w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przy-
padkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich 
ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, 
aby podjęli działania mające na celu pełną prawną 
ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzy-
stów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodaw-
cze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby kon-
kretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełno-
sprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich 
Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony 
życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za-
równo w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami. 

Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

Abp Marek Jędraszewski 
Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 
Bp Artur G. Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 
Warszawa, 30 marca 2016 r. 

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

na Magda Szczęsna, panna z par. Wyszków 
 Daniel Kalbarczyk, kawaler z Rembertowa i Alek-

sandra Anna Tomaszewska, panna z par. tutejszej 

Pan mój i Bóg mój   

 
 Wszystkich nas łączy i 
ożywia ta sama wiara. A 
wiara to podziw i radość, 
wdzięczność i wierność, 
przebywanie razem we 
wspólnocie ducha i laski. 
Przez chrzest zrodzeni 
dla Boga otrzymaliśmy 
zapowiedź jeszcze więk-
szych darów opartych na 
zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Z tej nadziei płynie 
nasza radość i poczucie 
bezpieczeństwa w drodze 
do Ojca. Przez Ducha 
Świętego otrzymaliśmy 
siłę – podobnie jak To-
masz Apostoł – byśmy 
trwali w jedności wiary i 
miłości, jak pierwsi 
chrześcijanie. W zmar-
twychwstaniu i ukazywa-
niu się Jezusa mamy 
źródło i podstawę naszej 
wiary w to, czego oczy 
nasze jeszcze nie widzą, a 
czego się spodziewamy. 
W oparciu o prawdę 
zmartwychwstania mamy 
przemieniać siebie i świat 
dla większej chwały 
Bożej. Przemieniać a nie 
niszczyć i rujnować. Nie 
jesteśmy bytami ku 
śmierci lecz ku życiu. 
Dokonuje się w nas prze-
miana ontologiczna. 
Razem z Chrystusem 
wkraczamy w nowe ży-
cie. Tym życiem nowym, 
dobrym i szczęśliwym, 
mamy dzielić się z bliźni-
mi, jak Pan podzielił się z 
nami. W ostateczności 
pozostaje nam gest To-
masza i jego zachwyt – 
„Pan mój i Bóg mój”. 
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