
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 Pomocy  

- 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  
poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

830 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Pawła, Krzysztofa i 

Hanny  

1000 zajęta 

1130 + Stanisława (k) i 

Aleksander Mitrus, Irena 

Kozioł  

1300 + Stanisław Brodow-

ski w 2 r.śm; 

1300 – dz. z racji urodzin 

Jolanty i Piotra, oraz imie-

nin Wojciecha, z prośbą  o 

pomyślne zaliczenie egza-

minu magisterskiego 

1630 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.6/ 

1800 + Stanisław i Jadwiga 

Frejlakowie i zm. z ich 

rodzin  

1800 + Helena, Zofia, Julia 

i Władysław  

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  

Regina Sabina Uziębło w 

30 dniu po śm.;  

9 maja, SOBOTA, NMP 

ŁASKAWEJ, głównej 

Patronki Stolicy, uroczy-

stość 

700 + Regina Sabina Uzię-

bło w 30 dniu po śm. od 

rodziny Błońskich 

800 + Zofia w 6 r.śm., 

Władysław, Andrzej i 

Stanisław Augustowscy 

18
00 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.5/ 

1800 + Józef Zdunik oraz 

jego rodzice: Jadwiga i 

Józef  

10 maja, 6 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

700 – wynagradzająca  

wspomnienie 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.30/ 

800 + Wacław w 70 r.śm., 

Anna, Wincenty, Halina, 

Kazimierz, Anna, Józef, 

Teresa, Zenon i Alina 

Górscy, Maria w 2 r.śm., 

Stanisław serafin, Zofia i 

Eugeniusz Sławińscy 

1800 + Ewa Kalicka  

1800 + Jadwiga, Franci-

szek, Jan i cr. Jabłońskich  

5 maja, wtorek 

700 – w int. S. Ireny  

800 wolna 

1800 + Regina Jackiewicz 

w 4 r.śm. 

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.1/ 

6 maja, środa, ŚW. 

APOSTOŁÓW FILIPA 

I JAKUBA, święto  

700 + S. Julia Pietkiewicz 

ze zgromadzenia SRM 

700 wolna 

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.2/ 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  

Wielkanocy 

03.05.2015 

3 MAJA, 5 NIEDZIELA 

WIELKANOCY /

ODPUST/ 

700 + Władysław Kraw-

czyk /greg.29/ 

8
30 – o bł. Boże i łaski dla 

Moniki w dniu urodzin 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Ra-

dia Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika oraz o 

solidarność narodową 

poprzez udział wszystkich 

w wyborach prezydenc-

kich, aby Polacy oddali 

głos na kandydata, który 

myśli i czyni po polsku 

1000 + Natalia i Leszek  

1130 + Władysław Uraw-

ski  

1300 zbiorowa: chrzest: 

Dominik Łopaciński; – w 

int. Ojczyzny; - o Boże bł. 

dla Marcina i Karola; + 

Stanisław i Zuzanna; + 

Stanisław Frąckiewicz i 

cr.: Frąckiewiczów i 

Szczęsnych; + Stanisława 

(k), Stanisław, Włodzi-

mierz, Stefan, Halina i 

Feliks  

18
00

 – o potrzebne łaski 

Ducha św. dla Jędrzeja  

1800 – o dary Ducha św. i 

potrzebne łaski na czas 

egzaminów dla Martyny  

4 maja, poniedziałek, 

Św. Floriana, męczenni-

ka, patrona diecezji, 

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; + Natalia, Walen-

ty, Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Włady-

sława(k) Lasota;  

7 maja, czwartek 

700 wolna 

800 wolna 

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.3/ 

1800 + Stanisław Mazur z 

okazji imienin  

8 maja, PIĄTEK, ŚW. 

STANISŁAWA, B-PA I 

MĘCZENNIKA,  

głównego patrona Pol-

ska, uroczystość 

700 + Bartosz Dzikowski /

greg.4/ 

700 + Jadwiga, Stanisław, 

Antoni, Kazimiera i Salo-

mea Pawelscy 

800 + Stanisław Wochniak, 

Stanisław i Stanisława (k) 

Kępczyńscy 

800 + Stanisław Jarosław-

ski  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stanisław Bro-

dowski z racji imienin; + 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  5 Niedzielę Wielkanocy /Odpust/ 

03.05.2015 r. 

 

  3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski - to 

w naszej parafii dzień Odpustu. W niedzielę - 

po Mszy św. głównej o godz. 13.00 procesja. To 

także dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja. 

Razem z Asystą Rajdu Katyńskiego modlić się 

będziemy za naszą Ojczyznę. Pamiętajmy o wy-

wieszeniu naszych flag narodowych. 

W kalendarzu diecezjalnym uroczystość NMP 

Królowej Polski obchodzona była w sobotę 2 

maja. Z racji na odpust w naszej parafii tę uro-

czystość przeżywamy dziś. 

 Dziś, w godzinach od 11.00 do 15.00 na terenie 

przykościelnym odbędzie się Aniński Piknik 

Odpustowy. Gorąco zapraszamy! Przewidujemy 

wiele atrakcji: patriotycznych, muzycznych, 

sportowych, motoryzacyjnych, a także kulinar-

nych. Szczegóły na plakatach i na stronie inter-

netowej parafii.  

  Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17-

.30. 

  W tym tygodniu 07.05  przypada pierwszy 

czwartek m-ca. Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu od godz. 15.00. 

  W piątek - 08.05 - uroczystość Św. Stanisława 

Bpa i męczennika, głównego patrona Polski. 

Msze św. jak w dzień powszedni. Z tej racji 

można będzie spożywać pokarmy mięsne. 

  W sobotę - 09.05 - w Warszawie - uroczystość 

NMP Łaskawej, Patronki Stolicy. Msze św. jak 

w dzień powszedni.  

  W niedzielę - 10.05 - tacę zbierać będziemy na 

potrzeby naszego Seminarium Duchownego. 

  W najbliższą niedzielę też - 10.05 - o godz. 

19.00 w salce kinowej na dole spotkanie wszyst-

kich tegorocznych kandydatów do Bierzmowa-

nia. Obecność obowiązkowa! 

  W związku ze złotym jubileuszem koronacji 

cudownego obrazu Matki Bożej przy ul. VII 

Ap 11,19a;12,1.3-

6a.10ab;  

Tyś wielką chlubą 

naszego narodu  

Kol 1,12-16 

J 19,25-27  

 O b o k 

krzyża Jezuso-

wego stały: 

Matka Jego i 

siostra Matki 

Jego, Maria, 

żona Kleofasa, 

i Maria Magda-

lena. Kiedy 

więc Jezus uj-

rzał Matkę i 

stojącego obok 

Niej ucznia, 

którego miło-

wał, rzekł do 

Matki: Niewia-

sto, oto syn 

Twój. Następ-

nie rzekł do 

ucznia: Oto 

Matka twoja. I 

od tej godziny 

uczeń wziął Ją 

do siebie.  

Poprzecznej nr 3 trwają jeszcze zapisy na piel-

grzymkę do Krakowa w dniu 10 maja br. 

  Rada Osiedla Anin, informuje, że Rada Dziel-

nicy Wawer zarządziła wybory do Rady Osiedla 

na dzień 16.05. Zgłoszenia kandydatów przyj-

mowane są w Urzędzie Dzielnicy do dnia 08.05 

(piątek) do godz. 17.00 w pok. 112, (z listą po-

parcia zawierającą podpisy 15 osób z danego 

osiedla + zgoda na kandydowanie). Informacje 

na stronie www. wawer.warszawa.pl w zakładce 

komunikaty, pod tel. 22 443 68 13. Na plakatach 

i ulotkach. Ustępująca Rada Osiedla Anin, za-

prasza mieszkańców na spotkanie w dniu 06.05 

(środa) o godz. 18.30 do budynku Zespołu 

Szkół 114 przy ul. Alpejskiej 16 – budynek li-

ceum. Spotkanie poświęcone bieżącym proble-

mom osiedla i prezentacja kandydatów do nowej 

Rady Osiedla.  

Jeżeli z danego Osiedla nie zgłosi się, co naj-

mniej 9 kandydatów Osiedle nie będzie miało 

swojej Rady. 

  W dniach od 12 do 14 czerwca 2015 w parafii 

Najśw. Serca Pana Jezusa w Warszawie Faleni-

cy odbędzie się spotkanie rekolekcyjne z O. 

Johnem Bashoborą. Rejestracja uczestników 

odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę 

rekolekcjefalenica.evenea.pl 

  Schola młodzieżowa zaprasza na próby w każ-

dy piątek o godz. 19.00 w salce pod kancelarią 

parafialną. Natomiast schola dziecięca i zespół 

fletowy spotyka się na próbach w szkole oraz w 

niedzielę na pół godziny przed mszą św. dla 

dzieci, czyli o godz. 11.00. Zapraszamy! Więcej 

informacji u P. organisty. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-

dniu. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Julian Aleksander Christoph Kernbach, kawa-

ler z par. tut. i Zuzanna Anna Pyda, panna z 

Poznania 

Trwanie w Bogu 

 

 Żyjemy w świecie ciągle 

stwarzanym przez Boga – 

nieskończoną Mądrość i Mi-

łość. On stwarzając świat i 

człowieka ma wobec nich 

konkretne plany i spodziewa się 

rzeczywistych rezultatów dla 

dobra tegoż świata i człowieka. 

Błąd polega na tym, że my, 

codzienne nasze sprawy roz-

strzygamy, czy raczej próbuje-

my pomyślnie załatwić bez 

Niego, licząc na siebie. A tylko 

nasze wewnętrzne złączenie się 

z Chrystusem, jak latorośle z 

Winnym Szczepem, może 

„przynosić owoc obfity”. Jezus 

Chrystus mówiąc w dzisiejszej 

Ewangelii o winnym krzewie i 

latoroślach – tłumaczy nam w 

sposób obrazowy, kim jest On 

sam i co czyni dla nas. Wyja-

śnia także konsekwencje trwa-

nia w Nim i co z tego trwania w 

Nim i z Nim dla nas wynika. 

Oto mamy obraz sercem malo-

wany, co Chrystus do nas mówi 

i co czyni. Ten obraz nabiera 

wartości dla wszystkich, którzy 

Go szukają, jak Szaweł z Tarsu. 

W młodym Kościele Szaweł 

stał się Pawłem Apostołem. 

Kościół bowiem, to Chrystus i 

ludzie, to wcielony Bóg i odku-

piony przez Niego człowiek. 

Jest zatem w Kościele to, co 

Boskie i to, co ludzkie. A to 

tłumaczy nam wiele, jak w 

obrazie z krzewem winnym. 

Czy nauka o zbawieniu czło-

wieka i troska o niego na mocy 

Zmartwychwstania jest więcej 

warta niż nasza krzątanina o 

lepsze życie? Jezus jest wcielo-

ną prawdą Bożą, jest On czy-

nem Boga dla nas wszystkich. 

Kto postępuje według tej praw-

dy, kto dzięki Słowu Bożemu 

„trwa w Bogu, a Bóg w nim, ten 

przynosi owoc obfity, ma w 

sobie życie Boże”. Skoro Bóg 

wszechmocny, będący samą 

miłością, pochyla się ku nam i 

przekracza dzielącą nas prze-

paść, byłoby buntem oderwanie 

się od Niego, jak gałązka od 

szczepu winnego. Latorośle i 

krzew stanowią żywą jedność. 
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