
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. 

Stefania; + Marek Goliński, 
jego brat i rodzice; + Stani-
sław i Stanisława(k) Mazu-
rowie; + Bernadeta Wadec-
ka i jej zmarli rodzice: 
Róża i Jan, Genowefa 
Chlipajska i Józef Wadec-
ki; + Stanisław i Stanisława
(k), Maria i Zofia; 
1800 + Stanisława(k) i Alek-
sander Mitrus i Irena Ko-
zioł 

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  
 

ścioła w Jubileuszowym 
Roku trzechsetlecia Koro-
nacji Obrazu 
1000 + Janina Bąk (greg.20) 
1130 + Stanisław, Zuzanna, 
Anna Jaczewscy, Michalina 
Księżopolska, Stanisława
(k) Zdzieborska 
1300  zbiorowa; - w inten-
cji Ojczyzny; o Boże bł., 
zdrowie i potrzebne łaski w 
50. r. urodzin dla Jolanty 
Jabłońskiej; - o Boże bł. dla 
Władysława(m) Czekanow-
skiego w 20. r. urodzin; + 
Stanisława(k) i Eugeniusz 
Jacak, Lidia Adler, Jerzy 
Zalewski, Janusz Felak; + 
Stanisław Szybka; + Stani-
sław Frąckiewicz i zm. c.r. 
Frąckiewiczów; + cr. 
Szczęsnych; + Stanisław i 

800 + Stanisława(k) Grajda 
w 11. r. śm. Piotr Grajda, 
Aleksander Woźnica i 
Jerzy Markuszewski oraz 
zm. z ich rodzin 
1800 + Jan Broda w 35. 
r.śm. 
2 maja, wtorek, św. Ata-

nazego, biskupa i doktora 
Kościoła, wspomnienie 

700 + Janina Bąk (greg.15) 
800 – int. dziękczynna za 
córkę 
1800 + Andrzej Bernacik w 
3. r.śm. 

3 maja, środa, Najśw. 
Maryi Panny, Królowej 
Polski, głównej Patronki 

Polski, uroczystość 
700 + Janina B¹k (greg.16) 
830 + Władysław Urawski I 
zm. z c. r. Urawskich 
1000 – o Boże bł. i opiekę 
MB, potrzebne łaski dla 
Moniki w dniu urodzin 
1130 + Natalia i Leszek 
1300 – za Parafian 
(procesja) 
1800 + Stanisław Jaworski 
w 1. r. śm. 

4 maja, czwartek, Św. 
Floriana, męczennika, 

patrona diecezji warszaw-
sko-praskiej, wspomnie-

nie 
700 + Janina Bąk (greg.17) 
800 – w intencji Magdy, z 
prośbą o pomyślne zdanie 
egzaminów 
1800 + Wiktoria Mieczni-
kowska w 6. r. śm. 

5 maja, piątek,  
700 + Janina Bąk (greg.18) 
800 + Teresa i Antoni Wasi-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Wielkanocna   

30.04.2017 

30 kwietnia, 3 Niedziela 
Wielkanocy 

700 + Janina Bąk (greg.13) 
830 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Eugeniusza z racji 
urodzin 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby młodzież umiała 
wielkodusznie odpowiadać 
na swoje powołanie, roz-
ważając poważnie również 
możliwość poświęcenia się 
Panu w kapłaństwie lub w 
życiu konsekrowanym. 
1130 + Iwona Wrzosek w 9. 
r.śm. 
1300  zbiorowa; - o Boże 
bł., zdrowie i potrzebne 
łaski w 85. r. urodzin dla 
Kazimierza Różnowicza; - 
z racji imienin i 60. r. uro-
dzin Marka Góreckiego o 
Boże bł. , potrzebne łaski i 
o zdrowie, radosne dalsze 
życie i opiekę MB każdego 
dnia; - o Boże bł. na egza-
min maturalny dla Natalii; 
+ Zygmunt, Alina, Jerzy 
Niewiadomscy, Wiktoria i 
Teofil Brzoskiewicz, Gra-
żyna Niewiadomska; Jerzy 
Mróz w 16. r. śm. oraz c.r. 
Mrozów;  
chrzest: Alicja 
1800 – dz.-bł. w 56. r. ślubu 
PP Janiny i Tadeusza, z 
prośbą o bł. Boże dla nich i 
c.r. 
1 maja, poniedziałek, św. 

Józefa, rzemieślnika, 
wspomnienie 

700 – o powołania do 
ZSRM 
700 + Janina B¹k (greg.14) 

lewscy, Halina Tomaszew-
ska, Zofia Kasprzak, cr. 
Tomaszewskich i Wasilew-
skich 
1630 + Tomasz 
1800 zbiorowa: + Michał 
Zembowicz, Wojciech 
Stojanowski; + Regina 
Jackiewicz, Edmund, Kazi-
mierz Olesiński, cr. Olesiń-
skich i Bielińskich; + Al-
fred Paszkowski w 1. r.śm. 
i zm. z c.r.; + Hanna Zalew-
ska 
6 maja, sobota, Św. Apo-
stołów Filipa i Jakuba, 

święto 
700  - wynagradzająca 
800 + Janina Bąk (greg.19) 
1630 ślub; Przemysław i 
Żaneta 
1800  - o Boże bł. w 50. r. 
ślubu PP Marii i Tadeusza 
Mackiewicz 
7 maja, 7 Niedziela Wiel-

kanocy 
700 + Zbigniew Zieliński w 
2. r. śm. 
830 + Stanisław, Jadwiga, 
Kazimiera, Antoni, Salo-
mea Pawelscy 
1000 RM – w intencjach 
Kościoła, Ojca Św., Radia 
Maryja, TV Trwam, Nasze-
go Dziennika, z prośbą o 
szczególną opiekę Pani 
Jasnogórskiej Matki Ko-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
3 Niedzielę Wielkanocy 

30.04.2017 r. 
  

 Dziś, w niedzielę 30 kwietnia na  Mszy św. o 
godz. 10.00 zapraszamy osoby zgłoszone, 
pragnące się wspólnie modlić piękną mo-
dlitwą Różańcową na uroczyste wręczenie 
Różańca św. Po Mszy św. zapraszamy 
wszystkie Koła Różańcowe na wspólne świą-
teczne spotkanie.  

 W odpowiedzi na apel Księży Biskupów - 
dziś, w naszej parafii ofiary składane do 
Skarbonki na środku kościoła przeznaczone 
są na pomoc w Syrii. Bóg zapłać! 

 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski - 
to w naszej parafii Dzień Odpustu. W związ-
ku z nim 01.05 /poniedziałek/ po mszy św. o 
godz. 8.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i 
początek nabożeństwa 40-togodzinnego. 
Przez ten dzień o równej godzinie zegarowej 
będzie wspólna adoracja, a po niej możliwość 
spowiedzi. Podoby program nabożeństwa 
będzie we wtorek - 2 maja. We środę - po 
Mszy św. głównej o godz. 13.00 odbędzie się 
procesja z Najświętszym Sakramentem. To 
także dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja. 
Pamiętajmy o wywieszeniu naszych flag na-
rodowych. 

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

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwar tek 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 
Najśw. Sakramentu od godz. 15.00, a spo-
wiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po połu-
dniu od godz. 16.00. Msza św. pierwszo-
piątkowa o godz. 16.30. Tego dnia kancelaria 
parafialna będzie nieczynna. Do chorych 
ksiądz Proboszcz uda się w piątek - 5 maja 
od godz. 9.00. W sobotę różaniec wynagra-

Dz 2,14.22-
28; 1 P 1,17-
21; Łk 24,13-
35  

Jezus rzekł do nich: O 
nierozumni, jak nieskore 
są wasze serca do wie-
rzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy! Czyż 
Mesjasz nie miał tego 
cierpieć, aby wejść do 
swej chwały? I zaczyna-
jąc od Mojżesza poprzez 
wszystkich proroków 
wykładał im, co we 
wszystkich Pismach od-
nosiło się do Niego. Tak 
przybliżyli się do wsi, do 
której zdążali, a On oka-
zywał, jakoby miał iść 
dalej. Lecz przymusili Go, 
mówiąc: Zostań z nami, 
gdyż ma się ku wieczoro-
wi i dzień się już nachylił. 
Wszedł więc, aby zostać 
z nimi. Gdy zajął z nimi 
miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosła-
wieństwo, połamał go i 
dawał im. Wtedy oczy im 
się otworzyły i poznali 
Go, lecz On zniknął im z 
oczu. I mówili nawzajem 
do siebie: Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy roz-
mawiał z nami w drodze i 
Pisma nam wyjaśniał? W 
tej samej godzinie wybrali 
się i wrócili do Jerozoli-
my. Tam zastali zebra-
nych Jedenastu i innych z 
nimi, którzy im oznajmili: 
Pan rzeczywiście zmar-
twychwstał i ukazał się 
Szymonowi. Oni również 
opowiadali, co ich spotka-
ło w drodze, i jak Go 
poznali przy łamaniu 
chleba.  

dzający o godz. 6.30. 

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

 Pielgrzymów udających się do Fatimy zapra-
szamy w czwartek o godz. 14.30 na Mszę św. 
bezpośrednio po zakończeniu mszy autoka-
rem udajemy się na lotnisko i lecimy do Bar-
celony. Wszystkich parafian prosimy o mo-
dlitwę w intencji grupy pielgrzymów. 

 Ministrantów oraz dziewczynki z Drużyny 
Świętej Rodziny zapraszamy na kolejne spo-
tkanie formacyjne, w sobotę o godz. 9.30. 

 W związku z organizacją pikniku parafial-
nego 28 maja prosimy bardzo o ufundowa-
nie głównych nagród na konkurs z nagroda-
mi. W tej sprawie prosimy o kontakt z Księ-
dzem Proboszczem. Inne nagrody – fanty 
prosimy dostarczać do Pana Organisty na 
chór. Chętnych do udziału w organizacji pik-
niku prosimy o kontakt telefoniczny z P. Żu-
kowską nr Tel. 609 615 039. Z wszelkie 
wsparcie Bóg zapłać! 

 7 maja br. o godz. 12.00 Ks. Abp Henryk 
Hoser nałoży koronę na figurę MB Fatim-
skiej czczoną w parafii pw. Dobrego Paste-
rza przy ul. Przewodowej. Na tę uroczystość 
serdecznie zaprasza wszystkich wiernych 
tamtejszy Ks. Proboszcz Marcin Ożóg. 

 Zapowiedzi Przedślubne 
  Tomasz Łukaszuk, kawaler z par. w Huszle-

wie i Joanna Kowalczyk, panna z par. tutej-
szej 

„A myśmy się  
spodziewali”  

 
 Najczęściej wszyst-
ko oceniamy z docze-
snego punktu widze-
nia. Zatracamy smak 
nadprzyrodzoności. 
Jednym słowem: je-
steśmy ludźmi 
„leniwego serca ku 
wierzeniu”. Nam też 
Chrystus – jak ucz-
niom z Emaus – daje 
jasne dwa znaki: 
swoje Słowo i łama-
nie chleba. Wycią-
gnijmy z tego właści-
we wnioski. Dziś 
Piotr naszych czasów 
– jak św. Piotr w 
pierwszym czytaniu – 
odwołuje się do słów 
Jezusa. Uwierzywszy 
Jemu „biegnijmy w 
dalsze dni naszego 
życia, jak ci dwaj z 
Emaus” z przekona-
niem: Pan żyje, zna-
leźliśmy Pana, zna-
leźliśmy sens nasze-
go życia. Zbyt często 
„spodziewamy się” 
czegoś innego ze 
strony Kościoła, a 
nawet od samego 
Boga, niż to wynika z 
istoty zbawienia. 
Chrystus nas uspoka-
ja, usuwa wątpliwo-
ści, rozwiązuje pro-
blemy, umacnia przez 
swoje Słowo i łama-
nie chleba. 
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