
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. 

1300 zbiorowa: chrzty: Woj-
ciech Waśkiewicz, Woj-
ciech Piotr Chojnacki; In-
tencje: + Jan Broda w 34 r. 
śm  
1800 + Regina Jackiewicz w 
5 r. śm., Kazimiera, Ed-
mund Olesińscy, cr. Olesiń-
skich i Bielińskich 

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  

 

rodzinę w 55 rocz. ślubu 
Janiny i Tadeusza, z prośbą 
o dalszą opiekę Bożą 
1800 + Stanisław Gójski 
(greg.30) 
 
1 maja, 6 Niedziela Wiel-

kanocy 
700 – o powołania do Zgro-
madzenia Sióstr Rodziny 
Maryi 
830 + Stanisława (k) Grajda 
w 10 r. śm., Piotr Grajda, 
Aleksander Woźnica oraz 
zm. z ich rodzin 
1000 - w intencjach Ojca 
Św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV Trwam i 
Naszego Dziennika 
1000 + Kazimierz Dawidek 
(greg.20) 
1130 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.1) 

wi z okazji imienin 
26 kwietnia, wtorek  

700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.15) 
800 – o potrzebne łaski 
Ducha Św. dla Księdza 
Proboszcza z racji imienin 
oraz wszystkich kapłanów 
pracujących w parafii 
1800 + Stanisława (k), Kon-
stanty, Mirosława (k) 
Grzyb, Klementyna i Łu-
kasz Słomczyńscy 
1800+ Stanisław Gójski 
(greg.26) 

27 kwietnia, środa 
700 + Jerzy Kusak w 1 r. śm.  
700 + Ludwik Romanowicz, 
cr. Romanowiczów 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.27) 
800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.16) 
1800 – zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  z 
prośbą o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej Królowej Polski – 
patronki naszego kościoła 
dla Księdza Marka z okazji 
pierwszych imienin w na-
szej parafii; - o światło 
Ducha Św., Boże błog., o 
wzrost wiary i ducha modli-
twy z okazji imienin dla 
Marka Góreckiego i Jego 

INTENCJE MSZALNE 

V Niedziela  
Wielkanocy  
24.04.2016 

24 kwietnia, 5 Niedziela 
Wielkanocy 

700 + Piotr Przyczka w 33 r. 
śm. 
830 + Kazimierz Dawidek 
(greg.13) 
1000 - o Boże bł., opiekęMa-
ryi Matki Kapłanów, dary 
Ducha Św. i wszelkie po-
trzebne łaski w życiu i 
posłudze kapłańskiej dla 
Księdza Proboszcza - Marka 
Doszko z okazji imienin 
(ofiara Kół Różańcowych) 
1130 + Stanisław Gójski 
(greg.24) 
1130 – o bł. Boże i zdrowie 
dla Jadwigi i Krzysztofa w 
37 r. ślubu oraz o bł. Boże i 
zdrowie dla Roberta i Doro-
ty i ich córki Natalki w 3 r. 
ślubu oraz o opiekę MBożej 
dla nich  
1300 + Zygmunt, Alina, 
Jerzy, Grażyna Niewiadom-
scy; Teofil, Wiktoria Brzo-
skiewicz 
1800 + Jerzy Żak i cr. Żaków 
1800 – za Ojczyznę 
25 kwietnia, poniedziałek, 
Św. Marka Ewangelisty, 

święto  
700 + Stanisław Gójski 
(greg.25) 
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.14) 
800 + Zygmunt Trzeciałkow-
ski 
1800 + Marek Goliński, jego 
brat i rodzice 
1800 – o obfitość łask Bo-
żych i opiekę Matki Bożej 
na każdy dzień życia i po-
sługi kapłańskiej w naszej 
parafii Księdzu Proboszczo-

Rodziny; - w intencji Hanny 
w dniu urodzin; + Wiesław 
Krajewski w 13 r. śm. 

28 kwietnia, czwartek 
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.17) 
800 + Witold i Wanda Szar-
szewscy; Władysław, Alek-
sander i Anastazja Barano-
wie 
1800 + Jan Kruszewski w 30 
r. śm. 
1800 + Stanisław Gójski 
(greg.28) 

29 kwietnia, piątek, Św. 
Katarzyny Sieneńskiej, 

dziewicy i doktora Kościo-
ła, patronki Europy, świę-

to  
700 + Irena Odrobińska w 20 
r. śm. 
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.18) 
800 + Stanisław Gójski 
(greg.29) 
1800 Zbiorowa: - o bł. Boże i 
wszelkie potrzebne łaski dla 
Piotra z ok. 60 urodzin i 
imienin; + Mateusz Cyngot 
w 5 r. śm. 

30 kwietnia, sobota 
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.19) 
800 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Eugeniusza w 88 urodzi-
ny i całej rodziny 
1800 – int. dz.-bł. za otrzy-
mane łaski i szczęśliwą 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  V Niedzielę Wielkanocną 

24.04.2016 r. 
 

  

 Apel Biskupa Warszawsko-Praskiego 
W niedzielę, 24 kwietnia br. po raz jedenasty 
przejdzie ulicami Warszawy Marsz Świętości 
Życia. Zapraszam serdecznie całe rodziny, środo-
wiska parafialne, grupy i wspólnoty oraz wszyst-
kich zaangażowanych w przygotowania do Świa-
towych Dni Młodzieży w naszej Diecezji do licz-
nego udziału w tym wydarzeniu. Wyruszymy 
z Katedry Warszawsko-Praskiej bezpośrednio po 
Mszy Świętej sprawowanej o godz. 11.00. Uczest-
nicy marszu na Placu Zamkowym spotkają się 
z wiernymi z Archidiecezji Warszawskiej. Stamtąd 
wspólnie wyruszymy w kierunku Bazyliki św. 
Krzyża, aby manifestować radość z daru życia 
oraz obronę życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci.  
Abp Henryk Hoser SAC  
Biskup Warszawsko-Praski 

 Dziś, na Mszy św. o godz. 18.00 gościć będziemy 
J.E. Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego - 
Biskupa Lwowskiego. Ks. Abp odprawi Mszę 
św. w intencji naszej Ojczyzny oraz poświęci 
ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, z którą mo-
tocykliści wyruszą z pielgrzymką do Archidiece-
zji Lwowskiej. Pielgrzymka ta jest wpisana w 
obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. 

 Na prośbę Ojca Św. Franciszka ofiary składane 
dziś na tacę przeznaczone są na pomoc Ukrainie. 
Serdeczne Bóg zapłać! 

  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-
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 

 Jutro, w święto Św. Marka Ewangelisty w 
szczególny sposób modlić się będziemy za Ks. 
Biskupa Marka Solarczyka.  

Dz 14,21-27; 
Ap 21,1-5a; 
J 13,31-
33a.34-35  

Po wyjściu Juda-
sza z wieczernika 
Jezus powiedział: 
Syn Człowieczy 
został teraz oto-
czony chwałą, a w 
Nim Bóg został 
chwałą otoczony. 
Jeżeli Bóg został 
w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg 
Go otoczy chwałą 
w sobie samym, i 
to zaraz Go chwa-
łą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko je-
stem z wami. Bę-
dziecie Mnie szu-
kać, ale - jak to 
Żydom powiedzia-
łem, tak i teraz 
wam mówię - do-
kąd Ja idę, wy 
pójść nie możecie. 
Przykazanie nowe 
daję wam, abyście 
się wzajemnie mi-
łowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; 
żebyście i wy tak 
się miłowali wza-
jemnie.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni 
Creator" zaprasza na czuwanie przed Zesłaniem 
Ducha Świętego 14 maja (sobota) rozpoczynamy 
o godz. 19.00 zakończymy dziękczynną Mszą 
Świętą  za 30 lat istnienia wspólnoty w naszej 
parafii o godz. 21 

 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski - to 
w naszej parafii Dzień Odpustu. W związku z 
nim 02.05 /poniedziałek/ po mszy św. o godz. 
8.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i początek 
nabożeństwa 40-togodzinnego. Przez ten dzień 
o równej godzinie zegarowej wspólna adoracja, a 
po niej możliwość spowiedzi. We wtorek - po 
Mszy św. głównej o godz. 13.00 odbędzie się 
procesja z Najświętszym Sakramentem. To także 
dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Pamię-
tajmy o wywieszeniu naszych flag narodowych. 

 Serdecznie zapraszamy rodziny, które zgłosiły 
chęć przyjęcia gości w czasie Dni w Diecezji, 
wolontariuszy i wszystkich zaangażowanych w 
przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 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. 

  Nabożeństwa majowe - rozpoczynające się od 
przyszłej niedzieli będą odprawiane codziennie 
przez cały miesiąc maj o godz. 17.30 

 Biuro Radia Maryja wspólnie z Parafią Jana 
Pawła serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do 
Torunia na poświęcenie Świątyni w dniu 18 maja 
br. Bliższe informacje w kiosku. 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Bartosz Waldemar Bilski, kawaler z Warszawy 

i Anna Wiktoria Szumowska, panna z par. tutej-
szej 

 Radosław Tadeusz Padło, kawaler z Krapkowic 
i Anna Sikora, panna z par. tutejszej 

Miłość i zgoda   
 
 Czy od czasów zmar-
twychwstania Jezusa lu-
dzie stali się lepsi? A 
wśród chrześcijan można 
widzieć i wyczuć siłę 
prawdy zmartwychwsta-
nia, bo stają się bardziej 
ludzcy i bliscy siebie? 
Wydaje się, że styl i moda 
życia przesuwa się z zain-
teresowania sprawami 
bliźnich na zainteresowa-
nie sobą i podsycanie 
egoizmu! Bóg działa przez 
ludzi i dla ludzi, a ludzie i 
świat nie mogą istnieć bez 
miłości. „Człowiek pozo-
staje dla siebie istotą nie-
zrozumiałą, jego życie jest 
pozbawione sensu, jeśli 
miłości nie dotknie i nie 
uczyni w jakiś sposób 
swoją, jeśli nie znajdzie w 
niej żywego uczestnictwa” 
(Jan Paweł II, R.h.). W 
Ewangelii dzisiejszej po-
wraca do nas idea nowego 
stworzenia w postaci no-
wego przykazania, jako 
zadania na co dzień. Gdy-
by nam się to udało, świat 
już by się zmienił. W 
codziennych drobnych i 
wielkich sprawach rodziła-
by się nieustannie służba 
bliźnim, a miłość byłaby 
zjawiskiem głębi człowie-
ka. Ponadto ta miłość 
byłaby dynamiczna, dobra 
i wyrozumiała, ale nie 
ślepa. W takiej miłości 
można dojść do całkowite-
go zapomnienia o sobie. 
Za darmo otrzymujemy, to 
i za darmo dajmy. Bóg 
umiłował nas nie czekając 
aż my Go umiłujemy. 
Miłujmy ludzi nie pytając, 
za co mamy ich miłować? 
Miłość obywa się bez 
pytań o nagrodę i cenę. 
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