
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 Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Księża wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

16. r. śm. oraz c.r. 
Mrozów;  
chrzest: Alicja 
1800 – dz.-bł. w 56. r. 
ślubu PP Janiny i Ta-
deusza, z prośbą o bł. 
Boże dla nich i c.r. 

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  
 

odpowiadać na swoje 
powołanie, rozważając 
poważnie również 
możliwość poświęce-
nia się Panu w kapłań-
stwie lub w życiu kon-
sekrowanym. 
1130 + Iwona Wrzosek 
w 9. r.śm. 
1300  zbiorowa; - o 
Boże bł., zdrowie i 
potrzebne łaski w 85. r. 
urodzin dla Kazimierza 
Różnowicza; + Zyg-
munt, Alina, Jerzy 
Niewiadomscy, Wikto-
ria i Teofil Brzoskie-
wicz, Grażyna Niewia-
domska; Jerzy Mróz w 

1800 – o Boże bł. z 
okazji urodzin dla Ro-
berta 
25 kwietnia, wtorek, 

św. Marka, Ewangeli-
sty, święto 

700 + Janina Bąk 
(greg.8) 
700 – o Boże bł. i 
opieke MB dla Księdza 
Proboszcz w dniu 
imienin 
800 zajęta 
18

00
 zajęta 

26 kwietnia, środa 
700 + Zbigniew Wocial 
w 11. r.śm. 
700 + Lech Jerzy Ko-
nopka w 30. dniu po 
śm. 
800 + Janina Bąk 
(greg.9) 
1800 – w intencji bierz-
mowanych 

27 kwietnia, czwar-
tek, 

700 + Ludwik Romano-
wicz, cr. Romanowi-
czów 
800 + Janina Bąk 
(greg.10) 
1800 + Jerzy Kusak w 
2. r.śm. 

28 kwietnia, piątek,  
700 + Janina Bąk 
(greg.11) 
800 – o Boże bł. w dniu 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Wielkanocna   

23.04.2017 

23 kwietnia, 2 Nie-
dziela Wielkanocy 
czyli Miłosierdzia 

Bożego 
700 + Jerzy Marku-
szewski, Aleksander 
Woźnica, Stanisława
(k) i Piotr Grajda, oraz 
zm. z ich rodzin 
830 – o zdrowie i opie-
kę MB dla Jadwigi, 
Krzysztofa oraz ich 
dzieci, wnuków i c.r. 
8

30 + Janina Bąk 
(greg.6) 
1000 + Piotr Przyczka 
w 33. r.śm. i c.r. Przy-
czków 
1130 + c.r. Stankiewi-
czów, Tyszkiewiczów i 
Chodorków 
1300  + Jerzy Zakrzew-
ski z racji imienin 
chrzest: Zofia Jadwiga, 
Franciszek, Helena 
Aurora, Franciszek, 
Wojciech, Alicja 
1800 + Jerzy Rej, Irena, 
zm. z c.r. Waśków 

24 kwietnia, ponie-
działek, św. W ojcie-
cha biskupa i męczen-
nika, głównego patro-
na Polski, uroczystość 

700 + Jerzy Kołodziej 
800 + Janina Bąk 
(greg.7) 

67. r. urodzin dla Han-
ny 
1800 zbiorowa: + Ma-
teusz Cyngot w 6. r.śm. 

29 kwietnia, sobota, 
św. Katarzyny Sie-
neńskiej, dziewicy i 
doktora Kościoła, 

święto 
700  + Janina Bąk 
(greg.12) 
800 – o pomoc w trud-
nej sytuacji dla Broni-
sława i Bożeny 
1700 – dz.-bł. w 30. r. 
ślubu PP Ewy i An-
drzeja Rudnickich, z 
prośbą o bł. Boże dla 
c.r.  
18

00  + Irena Odrobiń-
ska w 21. r. śm. 

30 kwietnia, 3 Nie-
dziela Wielkanocy 

700 + Janina Bąk 
(greg.13) 
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Eugeniusza z 
racji urodzin 
1000 KR Intencja 
ogólna: Aby młodzież 
umiała wielkodusznie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
2 Niedzielę Wielkanocy 

23.04.2017 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 odmó-
wią Koronkę w kościele, lub kaplicy - gorąco za-
praszamy! 

 Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowa-
nia za żywność i dary pieniężne w kwocie 3.886 zł 
złożone na paczki świąteczne dla rodzin potrzebu-
jących z naszej parafii. Dziękujemy za włączenie 
się do akcji "Torba Pełna Miłości" dzięki której 35 
rodzin oprócz żywności na Święta otrzymało także 
sporą ilość kosmetyków i środków czystości. Przy-
gotowaliśmy też 36 upominków świątecznych z 
życzeniami dla osób chorych leżących. Podzięko-
wania kierujemy do Państwa Godlewskich z f-my 
KOTWICA za przekazane podopiecznym wyroby 
garmażeryjne oraz do terapeutów z Centrum Me-
dycznego KRIOSONIK za wyroby czekoladowe. 
Informujemy, że kwotę w wysokości  2320 zł z 
rozprowadzonych świec przekazaliśmy do Dyrek-
cji Caritasu Warszawsko-Praskiego na leczenie 
dzieci przewlekle chorych. 

 W związku z organizacją pikniku parafialnego 
28 maja prosimy bardzo o ufundowanie głów-
nych nagród na konkurs z nagrodami. W tej spra-
wie prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem. 
Inne nagrody – fanty prosimy dostarczać do Pana 
Organisty na chór. Chętnych do udziału w organi-
zacji pikniku prosimy o kontakt telefoniczny z P. 
Żukowską nr Tel. 609 615 039. Z wszelkie wspar-
cie Bóg zapłać! 

 Z okazji przypadającej w tym roku 75. rocznicy 
utworzenia naszej parafii zapraszamy do pamiątko-
wego zdjęcia. Po pieśni na zakończenie prosimy 
przystanąć, odwrócić się i przez chwilę patrzeć na 
chór. Nasze grupowe zdjęcie znajdzie się w unikal-
nej publikacji o Aninie, której premiera już 28 
maja! 

 Lektorów, ministrantów oraz ich rodziców zapra-
szamy na spotkanie wielkanocne dziś o 16.00 do 

Dz 2,42-47; 
1 P 1,3-9; 
J 20,19-31  

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam 
gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, Jezus wszedł, 
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 przy-
szedł 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 dlatego, 
ponieważ Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli. I wiele 
innych znaków, których nie 
zapisano w tej książce, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc mieli 
życie w imię Jego. 

sali kinowej. 

 Spotkanie wszystkich pielgrzymów udających się 
do Fatimy odbędzie się dziś o godz. 17.00 w sali 
katechetycznej. 

 W najbliższą sobotę dzieci z naszej parafii, a także 
chętnych rodziców zapraszamy na pielgrzymkę do 
Niepokalanowa. Wyjazd autokarem sprzed ko-
ścioła o 9.00, powrót ok. 17.00. W programie Msza 
święta, misterium Męki Pańskiej, Panorama Ty-
siąclecia, muzeum św. Maksymiliana, straż pożar-
na oraz smaczna zupa. Koszt 20 zł. Zapisy w za-
krystii u ks. Pawła. 

 W poniedziałek po wieczornej Mszy zapraszamy 
na adorację Najświętszego Sakramentu, w której 
wezmą udział także Skauci Europy. 

 We wtorek w liturgii Kościoła przeżywamy święto 
św. Marka Ewangelisty. J est to zarazem dzień 
imienin Księdza Proboszcza. Księdzu Proboszczo-
wi życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki 
Matki Bożej, powrotu do pełni sił oraz radości z 
posługi kapłańskiej. Msza św. w intencji Księdza 
Proboszcza zostanie odprawiona we wtorek o 7.00. 

 W najbliższą środę podczas Mszy św. o godz. 
18.00 Ksiądz Biskup Marek Solarczyk 17 mło-
dym osobom z naszej parafii udzieli bierzmowa-
nia. Zapraszamy na tę uroczystość i prosimy o 
modlitwę w intencji kandydatów. Próba kandyda-
tów i ich świadków dziś o 19.00. 

 Dzieci i młodzież zapraszamy na wakacyjny wy-
jazd rekolekcyjno-wypoczynkowy w Góry Świę-
tokrzyskie. Wyjazd odbędzie się w dniach 31 
lipca-6 sierpnia. Szczegółowe informacje i zapisy u 
ks. Pawła. 

 Zapraszamy osoby zgłoszone, pragnące się 
wspólnie modlić piękną modlitwą Różańcową na 
uroczyste wręczenie Różańca św. w niedzielę 30 
kwietnia na  Mszy św. o godz. 10.00. Po Mszy św. 
zapraszamy wszystkie Koła Różańcowe na wspól-
ne świąteczne spotkanie.  

Cały człowiek  
 
 Dla wielu z nas wątpiący 
Tomasz stał się najsympa-
tyczniejszym uczniem 
Chrystusa. W Tomaszu 
rozpoznać możemy sa-
mych siebie. Nie jest ani 
bohaterem, ani gorliwcem. 
Jest kimś, kto ma wątpli-
wości i do nich się przy-
znaje. Jest człowiekiem 
żądającym określonych 
gwarancji, ale ostatecznie 
głęboko ufnym i oddanym. 
I tu poznajemy siebie. 
Każdego z nas nauczyło 
życie unikania sytuacji 
niepewnych i ryzykow-
nych. Ale zdarza się, że 
żąda się od nas czegoś 
zupełnie nowego obalają-
cego nasze wypróbowane i 
sprawdzone skale wartości. 
Wtedy następuje konfron-
tacja z sobą i prawdą oczy-
wistą. Tomasze szczegóło-
wo ustalają, co musi nastą-
pić, ażeby mogli uwierzyć. 
Bezwzględnie i ufnie przy-
legają do prawdy z góry i 
na wyrost. W ten sposób 
precyzyjnie wygląda nasza 
sytuacja wiary. Chodzi o 
porzucenie własnych 
uprzedzeń, o postawę zau-
fania i oddania. Tak więc 
na plan pierwszy w wierze 
wysuwa się zaufanie, któ-
rym człowiek obdarza 
Boga jako tego, który jest 
pewny, stały i zawsze 
wierny. W wierze cały 
człowiek oddaje się Bogu i 
do końca pokłada w nim 
nadzieję. W roku 68 w 
Indiach koło Madras został 
przeszyty włócznią To-
masz Apostoł w czasie 
modlitwy. Dziwne zdarze-
nie. Przypomina ono obraz 
Miłosiernego Jezusa z 
wizji Siostry Faustyny. A 
dziś jest właśnie Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170423.html#czytania
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