
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. 

1130 - zajęta 
1300 + Zygmunt, Alina, 
Jerzy, Grażyna Niewia-
domscy; Teofil, Wiktoria 
Brzoskiewicz 
1800 – zajęta 
1830 – za Ojczyznę 

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  
 

Męczennika, głównego 
patrona Polski, uroczy-

stość 
700 - zajęta 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.23) 
800 + Kazimierz Dawi-
dek (greg.12) 
1800 +Jerzy z racji imie-
nin 
1800 - zajęta 
24 kwietnia, 5 Niedziela 

Wielkanocy 
700 + Piotr Przyczka w 
33 r. śm. 
830 + Kazimierz Dawi-
dek (greg.13) 

1000 - KR 
1130 + Stanisław Gójski 
(greg.24) 

1800 + Alina i Cezary 
Lewiccy 
1800 – o pomoc w roz-
wiązaniu trudnej sytuacji 
osobistej 

19 kwietnia, wtorek  
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.8) 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.19) 
1800 – o łaskę nawróce-
nia 
1800- zajęta 

20 kwietnia, środa 
700 + Kazimierz Dawi-
dek (greg.9) 
700 + Antoni, Teresa 
Wasilewscy, Halina 
Tomaszewska, Roman 
Gronkiewicz, Zofia Ka-
sprzak 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.20) 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą 
o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - int. 
dz.-bł. z prośbą o bł. 
Boże i wszelkie potrzeb-
ne łaski, łaskę dobrej 

INTENCJE MSZALNE 

IV Niedziela  
Wielkanocy  
17.04.2016 

17 kwietnia, 4 Niedziela 
Wielkanocy 

700 + Kazimierz Dawi-
dek (greg.6) 
830 + Zofia, Antoni, An-
drzej, Marek Sójko 

1000 + Anna, Marian, 

Helena Frydolin 
1130 + Stanisław Gójski 
(greg.17) 
1300 Zbiorowa: - o Boże 
bł. i zdrowie dla Bożen-
ny Wrzosek, - o potrzeb-
ne łaski dla cr. Hrynie-
wickich i Franczew-
skich; - dz.-bł. z racji 
imienin dla Wojciecha; - 
dz.-bł. w rocz. urodzin 
Aleksandry z prośbą o 
zdrowie dla Marcina; + 
Iwona Wrzosek w 8 r. 
śm., + Zbigniew Bocian 
w 10 r. śm., Jerzy Mróz 
w 15 r. śm., + Maria i 
Jan Żelazowscy; + Lu-
cjan Hryniewicki w 23 r. 
śm.; + Jadwiga Góral-
czyk w 2 r. śm., Jan 
Góralczyk w 12 r. śm.; + 
Barbara Skajster w 3 r. 
śm., + Bożenna Bie-
drzycka w 11 r. śm. 
1800 + Jerzy Leszczyński 
18 kwietnia, poniedzia-

łek  
700 + Stanisław Gójski 
(greg.18) 
800 + Kazimierz Dawi-
dek (greg.7) 

śmierci dla Heleny Osiń-
skiej z ok. 89 r. urodzin 
21 kwietnia, czwartek 

700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.10) 
800 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące i za konających 
1800 + Bartosz 
1800 + Stanisław Gójski 
(greg.21) 

22 kwietnia, piątek  
700 + Stanisław Gójski 
(greg.22) 
700 - wolna 
800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.11) 
1800 Zbiorowa: - int. dz. z 
ok. 2 ur. Piotrusia, w 
podziękowaniu za otrzy-
mane łaski, z prośba o 
Boże bł. i opiekę MBożej 
dla niego oraz całej ro-
dziny; + Halina Przeź-
dziecka w 30 dniu po 
śm., Krystyna, Stanisław 
(m), Wojciech Jędruch; + 
Filip Siejak w 14 r. śm., 
+ Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz, Janina, Michał 
Misztal; + Janina Zdano-
wicz w 1 r. śm., Jan Zda-
nowicz w 21 r. śm.     
23 kwietnia, sobota Św. 

Wojciecha Biskupa i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  IV Niedzielę Wielkanocną 

17.04.2016 r. 
 

 Dziś, w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczy-
nają się kwartalne dni modlitw o powołania do 
służby w Kościele. 

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania od-
będzie się w najbliższą niedzielę - 17 kwietnia 
po Mszy św. o godz. 11.30. Obecność obowiąz-
kowa. 

 W sobotę - 23 kwietnia obchodzimy uroczy-
stość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, 
głównego patrona Polski. Msze św. Będą odpra-
wione o godz. 7, 8 i 18  

 Apel Biskupa Warszawsko-Praskiego 
W niedzielę, 24 kwietnia br. po raz jedenasty 
przejdzie ulicami Warszawy Marsz Świętości 
Życia. Zapraszam serdecznie całe rodziny, śro-
dowiska parafialne, grupy i wspólnoty oraz 
wszystkich zaangażowanych w przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży w naszej Diecezji do 
licznego udziału w tym wydarzeniu. Wyruszymy 
z Katedry Warszawsko-Praskiej bezpośrednio po 
Mszy Świętej sprawowanej o godz. 11.00. 
Uczestnicy marszu na Placu Zamkowym spotka-
ją się z wiernymi z Archidiecezji Warszawskiej. 
Stamtąd wspólnie wyruszymy w kierunku Bazyli-
ki św. Krzyża, aby manifestować radość z daru 
życia oraz obronę życia od poczęcia do natural-
nej śmierci.  
Abp Henryk Hoser SAC  
Biskup Warszawsko-Praski 

 24 kwietnia na Mszy św. o godz. 18.00 gościć 
będziemy J.E. Ks. Abpa Mieczysława Mo-
krzyckiego - Biskupa Lwowskiego. Ks. Abp 
odprawi Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny 
oraz poświęci ikonę Matki Bożej Częstochow-
skiej, z którą motocykliści wyruszą z pielgrzym-
ką do Archidiecezji Lwowskiej. Pielgrzymka ta 
jest wpisana w 1050. rocznicę Chrztu Polski. 

  Serdecznie zapraszamy na zebranie wszystkich 
członków Kół Żywego Różańca - oraz nowych 
członków, które odbędzie się 24 kwietnia br. o 
godz. 14.00. 30 kwietnia, w sobotę, ks. Modera-

Dz 13,14.43-
52; 
Ap 7,9.14b-17; 
J 10,27-30  

Moje owce 
słuchają me-
go głosu, a Ja 
znam je. Idą 
one za Mną i 
Ja daję im 
życie wiecz-
ne. Nie zginą 
one na wieki 
i nikt nie wy-
rwie ich z 
mojej ręki. 
Ojciec mój, 
który Mi je 
dał, jest 
większy od 
wszystkich. I 
nikt nie może 
ich wyrwać z 
ręki mego 
Ojca. Ja i Oj-
ciec jedno 
jesteśmy.  

tor Żywego Różańca zaprasza na IV Pielgrzymkę 
Żywego Różańca Diecezji Warszawsko-Praskiej 
do Sanktuarium Matki Bożej Lourdes w Warsza-
wie. Rozpoczęcie o godz. 9.30. i zakończenie 
Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 

 Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział 
w dzisiejszej kweście na budowę organów pisz-
czałkowych. Zebraliśmy w sumie 6 150, 91 zł 
(w tym z cegiełek 2550 zł oraz ze skarbonki 
organowej pod chórem 403,11 zł). Obecnie na 
koncie mamy 320 740,78 zł. Po jutrzejszej wpła-
cie będzie ok. 326 890 zł. Komitet Budowy Or-
ganów 

 Serdecznie zapraszamy rodziny, które zgłosi-
ły chęć przyjęcia gości w czasie Dni w Diece-
zji, wolontariuszy i wszystkich zaangażowa-
nych w przygotowania do Światowych Dni Mło-
dzieży na Mszę Św., którą odprawi J.E. Ks. Abp 
Henryk Hoser SAC w dniu 24 kwietnia 2016 r., 
o godz. 11.00, w Katedrze Warszawko-Praskiej 
przy ul. Floriańskiej.  
Po Mszy św. zapraszamy do wzięcia udziału w 
XI Marszu Świętości Życia. Przypominamy 
również o zbieraniu plastikowych nakrętek, któ-
ra zostaną przerobione na różańce dla pielgrzy-
mów. Można je zostawić w pokoju ministrantów 
i lektorów na zapleczu kościoła w kartonie ozna-
czonym logo Światowych Dni Młodzieży. Ist-
nieje także możliwość finansowego wsparcia w 
formie przelewu na rachunek bankowy naszej 
parafii o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 
3405 5000 z dopiskiem „Światowe Dni Młodzie-
ży”. 

 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. 

Dobry Pasterz  
 
 Liturgia okresu wielka-
nocnego, aż do Zielo-
nych Świąt, przedsta-
wia nam prawdę Chry-
stusa umęczonego, 
ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego. Na tej 
rzeczywistości ucznio-
wie opierają swoją 
wiarę, nauczanie i dzia-
łanie poświadczone 
swoją krwią i śmiercią. 
Wierzą w to, czego nie 
potrafią jeszcze w pełni 
pojąć, ale wiedzą dla-
czego i komu zaufać. 
Oni dali swoje życie 
nie tylko za swoją wia-
rę, ale przede wszyst-
kim za to, że widzieli, 
rozmawiali i dotykali 
Chrystusa, czuli Jego 
oddech, myśl i wzrok 
Zmartwychwstałego. 
Chrystus po swoim 
zmartwychwstaniu 
przyszedł nie tylko do 
Apostołów. Przychodzi 
i do nas przez swoje 
Słowo, przez znaki 
sakramentalne i przez 
świadectwa tych, któ-
rzy swoje umiłowanie 
Chrystusa życiem po-
twierdzają. Apostoło-
wie poznawali Go, gdy 
wykładał im Pisma, że 
„tak musiało się stać” i 
przez łamanie Chleba. 
Kto zaś pozna Chrystu-
sa ten zawsze Go poko-
cha i pójdzie za Nim – 
za Dobrym Pasterzem, 
za Sercem, „które tak 
bardzo ludzi umiłowa-
ło”. 
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