
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. 

oraz zm. z rodziny 
1300  + Józef Zduniuk i 
jego rodzice: Jadwiga i 
Józef 
chrzest: Livia Jadwiga, 
Zuzanna, Anna Maria 
1800 – dz. – bł. w 95. r. 
urodzin Zofii Zuchowicz 
i zmarłych rodziców 

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  
 

800 + Irena Grzymska w 
30. dniu po śm. 
1630 ślub; Paweł i Anna 
1800  + Włodzimierz 
Penconek 

14 maja, 5 Niedziela 
Wielkanocy 

700 + Zofia Debelska w 
wigilię imienin 
830 – o Boże bł. z okazji 
26. r. urodzin Piotra, z 
prośbą o bł. dla całej 
rodziny oraz dla Jolanty 
o zdrowie i bł. dla całej 
rodziny 
1000 KBO  
1000 + Janina Bąk 
(greg.27) 
1130 + Stanisława(k) 
Wanda Saran w 3.r.śm. 

Szczęsnych; + Stanisław 
i Stefania; + Marek Go-
liński, jego brat i rodzi-
ce; + Stanisław i Stani-
sława(k) Mazurowie; + 
Bernadeta Wadecka i jej 
zmarli rodzice: Róża i 
Jan, Genowefa Chlipaj-
ska i Józef Wadecki; + 
Stanisław i Stanisława
(k), Maria i Zofia; + 
Genowefa i Stanisław 
Siwek, Stanisława(k) i 
Władysław, Tadeusz i 
Romuald Zarzyccy 
1800 + Stanisława(k) i 
Aleksander Mitrus i 
Irena Kozioł;  

8 maja, poniedziałek, 
św. Stanisława, Bisku-
pa i Męczennika, głów-

nego patrona Polski, 
uroczystość 

700 + Stanisław Brodow-
ski i ojciec: Stanisław 
oraz Stanisława(k) Al-
bingier 
700 + Janina Bąk 
(greg.21) 
800 + Stanisław Woch-
niak, Stanisław i Stani-
sława(k) Kępczyńscy 
1800 + Zofia Wojcie-
chowska-Konopka, Hen-
ryk Wojciechowski 

9 maja, wtorek,  
700 + Janina Bąk 
(greg.22) 
800 + Maria i Stanisław 
Jarosławscy 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Wielkanocna   

07.05.2017 

7 maja, 4 Niedziela 
Wielkanocy 

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, Naszego Dzien-
nika, z prośbą o szcze-
gólną opiekę Pani Jasno-
górskiej Matki Kościoła 
w Jubileuszowym Roku 
trzechsetlecia Koronacji 
Obrazu 
1000 + Janina Bąk 
(greg.20) 
1130 + Stanisław, Zuzan-
na, Anna Jaczewscy, 
Michalina Księżopolska, 
Stanisława(k) Zdziebor-
ska 
1300  zbiorowa; - w in-
tencji Ojczyzny; o Boże 
bł., zdrowie i potrzebne 
łaski w 50. r. urodzin dla 
Jolanty Jabłońskiej; - o 
Boże bł. dla Władysława
(m) Czekanowskiego w 
20. r. urodzin; - o szczę-
śliwą operację dla Lesz-
ka; + Stanisława(k) i 
Eugeniusz Jacak, Lidia 
Adler, Jerzy Zalewski, 
Janusz Felak; + Stani-
sław Szybka; + Stani-
sław Frąckiewicz i zm. 
c.r. Frąckiewiczów; + cr. 

1800 + Stanisław, Zofia, 
Marian i Albina Wielgo, 
Władysław i Władysława
(k), Leokadia Wojtyńscy 

10 maja, środa,  
700 + Janina Bąk 
(greg.23) 
700 – wynagradzająca 
ZSRM 
800 + Stanisław Brodow-
ski w 4. r. śm. 
1800 zbiorowa: - o Boże 
bł. dla Marcina i jego 
rodziny z okazji urodzin; 
+ Dorota Juzala w 4. r. 
śm. 

11 maja, czwartek,  
700 + Janina Bąk 
(greg.24) 
800 + Bronisława(k) Ma-
zurkiewicz w 4.r.śm. 
1800 + Zofia Augustow-
ska w 8.r.śm., Włady-
sław, Andrzej, Stanisław 
Augustowscy 

12 maja, piątek,  
700 + Elżbieta Galewska 
800 + Janina Bąk 
(greg.25) 
1800 zbiorowa: + Anna 
Juzala w 20.r.śm.,  

13 maja, sobota,  
700  + Janina Bąk 
(greg.26) 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
4 Niedzielę Wielkanocy 

07.05.2017 r. 
  

 Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Modlitw 
o Powołania. Na Mszy św. o godz. 13.00 
modlić się będziemy za Ojczyznę. 

 Jutro przypada uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski. Msze św. o godz. 7, 8 i 18 

 W najbliższą sobotę przypada uroczystość 
Najśw. Maryi Panny Łaskawej, Patronki 
Stolicy. Tego dnia zapraszamy na Różaniec 
Fatimski o godz. 15.00 

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

 Wszystkim naszym Parafianom i Gościom 
przypominamy, że za tydzień odbędzie 

się kolejna kwesta na szczytne dzieło budo-
wy organów piszczałkowych w naszym 
kościele. Serdecznie prosimy o pomoc w 
realizacji naszego planu.  

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

 W naszych modlitwach pamiętajmy o piel-
grzymach zdążających do Fatimy na uro-
czyste obchody 100. rocznicy Objawień 
Fatimskich. 

 Koła Różańcowe zapraszają na piel-
grzymkę do Radzymina w dniu 13 maja. 
Wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 
8.10. (koszt 15 zł) informacje i zapisy u P. 
Janiny tel. 507 478 245 i u P. Janusza  tel. 
600 199 017. Serdecznie zapraszamy.  

 W związku z organizacją pikniku para-
fialnego 28 maja prosimy bardzo o ufun-

Dz 2,14a.36-
41; 
1 P 2,20b-25; 
J 10,1-10  

 Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni 
przez bramę, ale wdziera 
się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójni-
kiem. Kto jednak wchodzi 
przez bramę, jest paste-
rzem owiec. Temu otwie-
ra odźwierny, a owce 
słuchają jego głosu; woła 
on swoje owce po imieniu 
i wyprowadza je. A kiedy 
wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, a owce 
postępują za nim, ponie-
waż głos jego znają. Na-
tomiast za obcym nie 
pójdą, lecz będą uciekać 
od niego, bo nie znają 
głosu obcych. Tę przypo-
wieść opowiedział im 
Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im 
mówił. Powtórnie więc 
powiedział do nich Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Ja je-
stem bramą owiec. Wszy-
scy, którzy przyszli prze-
de Mną, są złodziejami i 
rozbójnikami, a nie posłu-
chały ich owce. Ja jestem 
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zba-
wiony - wejdzie i wyj-
dzie, i znajdzie paszę. 
Złodziej przychodzi tylko 
po to, aby kraść, zabijać i 
niszczyć. Ja przyszedłem 
po to, aby /owce/ miały 
życie i miały je w obfito-
ści. 

dowanie głównych nagród na konkurs z na-
grodami (jeden sponsor już się zgłosił, dzię-
ki). 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 
pikniku prosimy o kontakt telefoniczny z P. 
Żukowską nr Tel. 609 615 039. Z wszelkie 
wsparcie Bóg zapłać! 

 Przygotowując się do naszych parafialnych 
jubileuszów, które są znakiem wdzięczności 
Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo, 
zrodziła się wśród grup modlitewnych pięk-
na inicjatywa - całodzienna Adoracja 
Najśw. Sakramentu. W tym celu pragnie-
my adoptować dolną kaplicę pw. Bożego 
Miłosierdzia w naszym kościele. Szczegól-
nej adaptacji wymaga tabernakulum i mon-
strancja. Od poniedziałku do soboty po 
Mszy św. o godz. 8.00 do godz. 18.00 była-
by możliwość indywidualnej Adoracji. 
Koszt zamówionych prac wacha się w gra-
nicach 8 tys. zł. Ofiary na ten cel można 
składać w kopercie z nazwiskiem, lub bez 
do Skarbonki Dar Serca znajdującej się na 
środku kościoła. Bóg zapłać! 

 Dziś, o godz. 12.00 Ks. Abp Henryk Hoser 
nałoży koronę na figurę MB Fatimskiej 
czczoną w parafii pw. Dobrego Pasterza 
przy ul. Przewodowej. Na tę uroczystość 
serdecznie zaprasza wszystkich wiernych 
tamtejszy Ks. Proboszcz Marcin Ożóg. 

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

lewie i Joanna Kowalczyk, panna z par. tu-
tejszej 

Odpowiedzialność  
 
 Dziś w pierwszym czyta-
niu liturgicznym słyszy-
my głos św. Piotra, który 
„przemówił donośnym 
głosem w imieniu wszyst-
kich Apostołów. Jest to 
pierwsze kazanie misyjne 
w pierwotnym Kościele. 
Piotr stwierdza najpierw 
fakty, że w uniżeniu, 
męce i zmartwychwstaniu 
Jezusa spełniły się pro-
roctwa. Świadkami tych 
wydarzeń są Apostoło-
wie. Właśnie Ewangelię 
przekazują nam świadko-
wie tamtych wydarzeń. I 
to jest istotna wartość 
tego Przekazu. Widzimy 
więc, że Ewangelia była 
od samego początku gło-
szona przez uprawomoc-
nionych do tego świad-
ków powołanych przez 
Chrystusa. Kiedy Chrze-
ścijaństwo zaczęło wykra-
czać poza granice Pale-
styny i wchodziło na 
tereny, gdzie nie było 
autentycznych świadków, 
zaistniała potrzeba spisa-
nia Dobrej Nowiny. I w 
ten sposób z Ewangelii 
głoszonej powstały 
Ewangelie napisane przez 
autentycznych Świadków. 
Dzisiejsze czytania kon-
centrują się na zbawczej 
misji Chrystusa i na we-
zwaniu wszystkich do 
naśladowania Go oraz 
przejęcia się odpowie-
dzialnością za dalsze losy 
Ewangelii. „Wszyscy 
wierni mają nałożony 
wspaniały obowiązek 
przyczyniania się do tego, 
aby wszyscy ludzie na 
całym świecie poznali i 
przyjęli, boskie orędzie 
zbawienia” (DA3) uczy 
Sobór Watykański II. 
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