
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. 

dla Marcina; + Zbi-

gniew Bocian w 10 r. 

śm., Jerzy Mróz w 15 

r. śm., + Maria i Jan 

Żelazowscy; + Lucjan 

Hryniewicki w 23 r. 

śm.; + Aleksander 

Bonawentura Skawiń-

ski, Jadwiga Góral-

czyk w 2 r. śm., Jan 

Góralczyk w 12 r. śm.; 

+ Barbara Skajster w 3 

r. śm. 

18
00 + Jerzy Lesz-

czyński 

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  

17 kwietnia, 4 Nie-

dziela Wielkanocy 
700 + Kazimierz Dawi-

dek (greg.6) 

830 - zajęta 

1000 + Anna, Marian, 

Helena Frydolin 

1130 + Stanisław 

Gójski (greg.17) 
1300 Zbiorowa: - o 

łaskę zdrowia dla 

Agnieszki; - dz.-bł. z 

racji imienin dla Woj-

ciecha; - dz.-bł. w 

rocz. urodzin Aleksan-

dry z prośbą o zdrowie 

rocz. urodzin 

800 + Stanisław Gójski 

(greg.11) 

1800 + Władysława (k) 

Gałda w 32 r. śm. 

1800 + Stanisław Jedy-

nak w 13 r. śm. 

12 kwietnia, wtorek  
700 + Kazimierz Dawi-

dek (greg.1) 

800 + Stanisław Gójski 

(greg.12) 

1800 + Katarzyna Ryż-

ko w 21 r. śm. 

13 kwietnia, środa 
700 + Stanisław Gójski 

(greg.13) 

800 + Kazimierz Dawi-

dek (greg.2) 

1800 – zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata,  

z prośbą o Jego intro-

nizację w naszych 

sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie i 

całym świecie; - za 

Krucjatę Różańcową, 

aby Polska była wier-

na Bogu, krzyżowi i 

Ewangelii, wypełnia-

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela  

Wielkanocy  

10.04.2016 

10 kwietnia, 3 Nie-

dziela Wielkanocy 
700 + Stanisław Gójski 

(greg.10) 

830 + Władysław 

Krawczyk w 2 r. śm. 

1000 + Halina, Roman 

Gilewscy, Władysła-

wa (k), Roman, cr. 

Kostrzewscy 

1130 + Orest Pę-

gierski 
1300 + Marianna, Cze-

sław i Tadeusz Wy-

rzykowscy 

1800 + Marianna, Józef 

(m), Jerzy Pośnik, 

Hanna Leszczyńska, 

Teodozja Denisiuk, 

Leokadia, Wiktor, 

Zofia, Seweryn Woź-

niak, cr. Woźniaków, 

Mioduchowskich, 

Alberskich, Pośnik i 

Matyjów 

 

11 kwietnia, ponie-

działek  
700 – o bł. Boże, opie-

kę Matki Bożej i świa-

tło Ducha Św. w nau-

ce dla Angeliki 

Brzuszczak z ok. 15 

jąc swoje Śluby Jasno-

górskie; + Jadwiga; + 

Wiesław Filipczak w 

30. dz. po śm. 

14 kwietnia, czwar-

tek 
700 + Kazimierz Dawi-

dek (greg.3) 

8
00 + Stanisław Gójski 

(greg.14) 

1800 – w intencji 

Krzysztofa w dniu 

urodzin 

15 kwietnia, piątek  

700 + Stanisław Gójski 

(greg.15) 

8
00 + Kazimierz Dawi-

dek (greg.4) 

1800 Zbiorowa: - int. 

dz.-bł. w 40 r. urodzin 

Klaudii i Beaty 

16 kwietnia, sobota 

700 + Kazimierz Dawi-

dek (greg.5) 

800 + Stanisław Gójski 

(greg.16) 

1800 + Teresa Sygnow-

ska w rocz. śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  III Niedzielę Wielkanocną 

10.04.2016 r. 

 

  Dziś, 3. Niedzielę Wielkanocną przeżywamy 

jako Niedzielę Biblijną. 

 Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca, tj. 

dziś zapraszamy dzieci przygotowujące się do 

I Komunii Św. z rodzicami na Mszę św. o 

godz. 11.30. 

 Dziś wykładu Kursu Biblijnego nie będzie. 

 W dniu dzisiejszym odbywa się kolejna kwe-

sta na rzecz budowy organów piszczałko-

wych w naszym kościele. Prosimy serdecznie o 

wsparcie tego naszego wspólnego dzieła. Dzię-

kujemy jednocześnie wszystkim za dotychcza-

sowe ofiary.  

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania 

odbędzie się w najbliższą niedzielę - 17 kwiet-

nia po Mszy św. o godz. 11.30. Obecność obo-

wiązkowa. 

  Serdecznie zapraszamy na zebranie wszyst-

kich członków Kół Żywego Różańca - oraz 

nowych członków, które odbędzie się 24 

kwietnia br. o godz. 14.00. 30 kwietnia, w so-

botę, ks. Moderator Żywego Różańca zaprasza 

na IV Pielgrzymkę Żywego Różańca Diecezji 

Warszawsko-Praskiej do Sanktuarium Matki 

Bożej Lourdes w Warszawie. Rozpoczęcie o 

godz. 9.30. i zakończenie Koronką do Bożego 

Miłosierdzia o godz. 15.00 

 Zapraszamy do śpiewania w naszych scho-

lach. Schola starsza ma swoje próby w niedzie-

le o godz. 17 w salce pod kancelarią parafialną. 

Schola młodsza spotyka się na próbach w szko-

le. Więcej informacji u p. organisty. 

 Do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży 

zostało ok. 100 dni ! Z tej okazji w najbliższą 

sobotę, 16 kwietnia br., w parafii pw. Matki 

Boskiej Dobrej Rady w Miedzeszynie przy ul. 

Dz 5,27b-

32.40b-41; 

Ap 5,11-14;  

J 21,1-19 

Jezus ukazał się znowu nad Morzem 

Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 

Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, 

zwany Didymos, Natanael z Kany 

Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz 
dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr 

powiedział do nich: Idę łowić ryby. 

Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. 

Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 

nocy nic nie złowili. A gdy ranek 

zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 

uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 

A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie 

macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli 

Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć 

po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. 

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb 
nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc 

do Piotra ów uczeń, którego Jezus 

miłował: To jest Pan! Szymon Piotr 

usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział 

na siebie wierzchnią szatę - był bowiem 

prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta 

uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą 

sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 

było daleko - tylko około dwustu łokci. A 

kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na 

ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście 

jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. 

Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na 

brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 

stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak 

wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 

Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie 

się! Żaden z uczniów nie odważył się 

zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo 

wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus 

przyszedł, wziął chleb i podał im - 

podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał. A gdy spożyli śniada-

nie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie 

więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, 

Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł 

do niego: Paś baranki moje. I znowu, po 

raz drugi, powiedział do niego: Szymo-

nie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? 

Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 

kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. 
Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, 

synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił 

się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 

Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: 

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że 

Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś 

owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 

opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 

chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 

wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze 
i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To 

powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią 

uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to 

rzekł do niego: Pójdź za Mną!  

Szafirowej 58 odbędzie się studniówka rozpo-

czynająca wielkie odliczanie do lipcowych 

wydarzeń w Krakowie i całej Polsce. Impreza 

będzie miała miejsce w dolnym kościele. Roz-

poczęcie Mszą Św. o godz. 18:00, zakończenie 

ok. godz. 24:00. Koszt uczestnictwa: 10 zł. 

Osoby niepełnoletnie prosimy o przyniesienie 

ze sobą zgody rodziców. Osoby niepełnoletnie 

prosimy o przyniesienie ze sobą zgody rodzi-

ców. Osoby niepełnoletnie prosimy o przynie-

sienie ze sobą zgody rodziców. Weźcie ze sobą 

dokumenty ze zdjęciem – dla naszego ogólne-

go bezpieczeństwa. Impreza potrwa do ok. 

24:00. Wszyscy uczestnicy proszeni są o zabra-

nie ze sobą dokumentu tożsamości ze zdję-

ciem, a osoby małoletnie również o przyniesie-

nie zgody rodziców. Przypominamy również o 

zbieraniu plastikowych nakrętek, która zostaną 

przerobione na różańce dla pielgrzymów. Moż-

na je zostawić w pokoju ministrantów i lekto-

rów na zapleczu kościoła w kartonie oznaczo-

nym logo Światowych Dni Młodzieży. Istnieje 

także możliwość finansowego wsparcia w for-

mie przelewu na rachunek bankowy naszej 

parafii o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 

3405 5000 z dopiskiem „Światowe Dni Mło-

dzieży”.   

 Biuro Radia Maryja wspólnie z Parafią Jana 

Pawła serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do 

Torunia na poświęcenie Świątyni w dniu 8 

maja br. Bliższe informacje w kiosku. 

 Porady prawne, Prawo Rodzinne, Cywilne i 

Karno-Administracyjne będą udzielane bez-

płatnie osobom potrzebującym. W każdą nie-

dzielę, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 

zapraszamy zainteresowanych do pokoju Po-

radni Rodzinnej. Wejście od strony kancelarii 

parafialnej. Swoją wizytę prosimy wcześniej 

zgłaszać telefonicznie pod numer kancelarii 

parafialnej 22 613 07 20 

Tylko Chrystus   

 

 Do zwycięstwa 

dochodzi się najczęściej 

przez wielkie ofiary. Jak 

niewiele potrzeba, aby się 

załamać i ze skrajnego 

optymizmu popaść w 

pesymizm, apatię i odrę-

twienie. Chrystus nie 

zniechęca się naszą posta-

wą, staje na naszej drodze 

i chce, byśmy wrócili do 

Życia, którym jest On 

sam. Tylko Chrystus – 

„Baranek zabity” – może 

nas uwolnić od strachu 

przed człowiekiem i wy-

darzeniami historii, obda-

rzyć nas poczuciem bez-

pieczeństwa i nadzieją. 

Uwierzyliśmy w Niego. 

Trzeba z tego wyciągać 

konsekwencje. Wiele razy 

pyta nas o miłość! Jaka 

ona jest? Wzorem takiej 

miłości jest Matka Naj-

świętsza i św. Józef. Wy-

siłek nasz zostaje nagro-

dzony tylko wtedy, kiedy 

idziemy za głosem Chry-

stusa ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego. Ten 

głos przekazuje nam, 

ludziom dwudziestego 

pierwszego wieku –

Kościół. Ewangelia dzi-

siejsza ukazuje Kościół 

pod symbolem łodzi wy-

pływającej na połów i pod 

symbolem owczarni, któ-

rej pasterzem ustanowił 

Chrystus - Piotra. Trzy-

krotnie załamał się Piotr, 

ale też i trzykrotnie za-

pewnił Chrystusa o swojej 

miłości i poszedł za Nim. 
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