
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. 

wa (k) Zdzieborska, Mi-
chalina Księżopolska 
1300 + Kazimierz Dawidek 
(greg.27) 
1300 + Stanisława (k) i 
Aleksander Mitrus 
1800 - zajęta 

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  
 

8 maja, niedziela, Wnie-
bowstąpienie Pańskie, 

uroczystość 
700 + Stanisław Brodowski 
- ojciec, Stanisława (k) 
Albingier, Stanisław Bro-
dowski - dziadek 
830 + Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina (k) Wiel-
go, Władysława (k), Wła-
dysław i Leokadia Wojtyń-
scy 
830 + Stanisław Wochniak, 
Stanisław, Stanisława (k) 
Kępczyńscy 
1000 + Stanisław Jarosław-
ski, Władysława (k) i 
Cecylia 
1000 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.8) 
1130 + Zuzanna, Stanisław, 
Anna Jaczewscy, Stanisła-

1800 + rodziców chrzest-
nych; Karolinę i Lucjana 

3 maja, wtorek, Najśw. 
Maryi Panny Królowej 

Polski, uroczystość  
700 + Władysław Urawski 
830 – o boże bł. i potrzebne 
łaski dla Moniki w dniu 
urodzin  
830 + Kazimierz Dawidek 
(greg.22) 
1000 + Natalia i Leszek 
1130 + Grzegorz Gonczaro-
nek w 4 r. śm. 
1300 – za Parafian + proce-
sja 
1800 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.3) 

4 maja, środa, Św. Flo-
riana, męczennika, wspo-

mnienie 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.4) 
700 + Monika Brzuszczak z 
ok. imienin 
800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.23) 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata,  z prośbą o Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; 
- za Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; + 
Agnieszka, Józef (m), 
Andrzej, Zygmunt Janko-
wscy 

INTENCJE MSZALNE 

VI Niedziela  
Wielkanocy  
01.05.2016 

1 maja, 6 Niedziela Wiel-
kanocy 

700 – o powołania do Zgro-
madzenia Sióstr Rodziny 
Maryi 
830 + Stanisława (k) Graj-
da w 10 r. śm., Piotr Graj-
da, Aleksander Woźnica 
oraz zmarli 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) 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Wojciech Waśkiewicz, 
Wojciech Piotr Chojnacki; 
intencje: + Jan Broda w 
34 r. śm., + Jadwiga, Fran-
ciszek, Jan, cr. Jabłońskich  
1800 + Regina Jackiewicz 
w 5 r. śm., Kazimiera, 
Edmund Olesińscy, cr. 
Olesińskich i Bielińskich 
2 maja, poniedziałek, Św. 

Atanazego, biskupa i 
doktora Kościoła, wspo-

mnienie  
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.2) 
800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.21) 
1800 – int. dz.-bł. z prośbą 
o światło Ducha Św. pod-
czas egzaminów matural-
nych dla Władysława oraz 
bł. Boże i opiekę M. Bożej 
z ok. 19 ur. Władysława i 
26 ur. Eugeniusza Czeka-
nowskich 

5 maja, czwartek 
700 – o Boże bł. i potrzebne 
łaski dla Siostry Przełożo-
nej - Ireny  
800 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.5) 
1800 – o bł. Boże dla Mar-
cina z ok. urodzin i jego 
rodziny 
1800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.24) 
6 maja, piątek, Św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba, 

święto  
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.6) 
700 - wolna 
800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.25) 
1800 Zbiorowa: + Stanisław 
i Irena Paszkiewicz, Hen-
ryk Błędowski, Barbara 
Życieńska, + Zbigniew 
Zieliński w 1 r. śm. 

7 maja, sobota 
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.26) 
700 – wynagradzająca 
800 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.7) 
1800 + Józef Zawadzki 
1800 + Stanisław, Cecylia, 
Franciszka Miłkowscy, 
Stanisław i Henryka (k) 
Puławscy, Stanisław Ru-
ciński 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  VI Niedzielę Wielkanocną 

01.05.2016 r. 
 

  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 wy-
stawienie Najśw. Sakramentu i początek nabożeń-
stwa 40-to godzinnego. 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 Naj-
świętszym Sakramentem. To także dzień ustanowie-
nia Konstytucji 3 Maja. Pamiętajmy o wywiesze-
niu naszych flag narodowych. 

 W piątek, 6 maja rozpoczyna się Nowenna do Du-
cha Świętego. Wspólnota Odnowy w Duchu Świę-
tym "Veni Creator" zaprasza na czuwanie przed 
Zesłaniem Ducha Świętego 14 maja (sobota) rozpo-
czynamy o godz. 19.00 zakończymy dziękczynną 
Mszą Świętą  za 30 lat istnienia wspólnoty w naszej 
parafii o godz. 21 

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

 W przyszłą niedzielę, 8 maja obchodzić będziemy 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Taca 
będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne. 

 Trwają przygotowania do Anińskiego Pikniku 
Rocznicowego 12-tego czerwca. Jedną z atrakcji 
będzie wystawa multimedialna dotycząca historii 
parafii. Obecnie gromadzimy zdjęcia i zbieramy 
materiały na ten temat. W związku z tym bardzo 
prosimy o użyczenie zdjęć z Państwa prywatnych 
zbiorów. Zdjęcia w podpisanej kopercie z nr telefo-
ny do kontaktu można pozostawić u naszej Siostry 
Elżbiety. Zdjęcia po zeskanowaniu zostaną nie-
zwłocznie zwrócone właścicielom. Tak jak w ubie-
głym roku odbędzie się podczas pikniku konkurs z 
nagrodami. Dlatego też zwracamy się z prośba o 
ufundowanie głównych nagród do konkursu. W tej 
sprawie prosimy o kontakt z Księdzem Probosz-
czem. Prosimy również o modlitwę w intencji na-
szego pikniku. Za wszelkie wsparcie Bóg zapłać! 

 Czy polskie gminy mogą być samowystarczalne 
energetycznie? Jaką podjąć formę aktywizacji śro-
dowiska gospodarczego i społecznego, która daje 
możliwość działania na dużą skalę? Odpowiedzi 

Dz 15,1-2.22-
29; 
Ap 21,10-14.22-
23; 
J 14,23-29  

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją nau-
kę, a Ojciec mój umiłu-
je go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy u 
niego przebywać. Kto 
Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszy-
cie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie po-
słał, Ojca. To wam 
powiedziałem przeby-
wając wśród was. A 
Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego 
nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się 
nie trwoży serce wasze 
ani się lęka. Słyszeli-
ście, że wam powie-
działem: Odchodzę i 
przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miło-
wali, rozradowalibyście 
się, że idę do Ojca, bo 
Ojciec większy jest ode 
Mnie. A teraz powie-
działem wam o tym, 
zanim to nastąpi, aby-
ście uwierzyli, gdy się 
to stanie.  

znajdziecie Państwo w dzisiejszym Magazynie 
"Naszego Dziennika". Ponadto ks.prof. Czesław 
Bartnik pisze o piewcach wielkości Polski i jej wro-
gach. "Nasz Dziennik" dostępny jest przy wyjściu 
z kościoła. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do 
Miłosierdzia 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. pierw-
szo-piątkowa o godz. 16.30. Tego dnia kancelaria 
parafialna będzie nieczynna. Do chorych księża 
udadzą się w piątek - 6 maja od godz. 9.00. W sobo-
tę różaniec wynagradzający o godz. 6.30. 

 Uroczysta I Komunia św. dzieci w naszej parafii 
będzie miała miejsce w niedzielę - 22 maja na Mszy 
św. o godz. 10.00. Już dzisiaj zawierzamy dzieci i 
ich rodziny wstawiennictwu Matki Bożej i Św. Jó-
zefa.  

 29 maja o godz. 10.00 zapraszamy dzieci rocznico-
we wraz z rodzinami na uroczystość Rocznicy I 
Komunii Św. Spowiedź św. dzieci rocznicowych 
rozpocznie się w sobotę - 28 maja o godz. 16.00 

 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. tutejszej 
 Radosław Tadeusz Padło, kawaler z Krapkowic i 

Anna Sikora, panna z par. tutejszej 
 Piotr Krawczyk, kawaler z Warszawy i Anna Re-

nata Wilczyńska, panna z par. tutejszej 
 Paweł Ges, kawaler i Małgorzata Sylwia Cygan, 

panna oboje z par. tutejszej 
 Kamil Stanisław Żurek, kawaler z Bielska Białej i 

Monika Wasilewska, panna z par. tutejszej 

Trwanie w Miłości  
 

Ludzie aż tak potrzebu-
ją miłości, że Bóg zlecił 
im ją przykazaniem: 
„Miłujcie się wzajem-
nie tak, jak Ja was umi-
łowałem”. Ludzie jed-
nak nadali miłości 
imion wiele, różne ma 
znaczenie i różne ma 
cele. Prawie wszyscy 
chcieliby miłość brać, 
być kochanymi, ale 
dawać się jeszcze nie 
nauczyli. „Jeśli mnie 
kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do 
niego i będziemy w nim 
przebywać. Miłość – 
chociaż to trudne - nie 
czyni żadnych wzglę-
dów na osobę. Każdy 
jest „wszechświatem”, 
samym w sobie i trzeba 
go ratować, jakby to był 
cały świat. Aż strach 
myśleć, że miłość może 
być merkantylną. Czło-
wiek (ten szczególnie 
najmniejszy) stał się 
środkiem do osiągnięcia 
celów. Niespokojna jest 
ludzkość bez miłości. 
Bo tylko miłość buduje. 
Miłość bowiem to tro-
ska i poczucie odpowie-
dzialności, to chęć two-
rzenia i budowania. 
„Niech się nie trwożą 
serca wasze”. Przyjdzie 
pocieszyciel, Duch 
Święty i nauczy nas 
miłości odpowiedzial-
nej i trwać będzie w 
Bogu. 
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