
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. 

ste spotkanie z Jezusem 

wzbudzało w wielu mło-

dych ludziach pragnienie 

ofiarowania Mu własnej 

egzystencji w kapłań-

stwie lub w życiu konse-

krowanym 

1000 Uroczysta I Komu-

nia św. 

11
30 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.27/ 

1300 + Jan Golda w 21 

r.śm., Maria Chojecka i 

Julian Tchórzewski 

1800 + Aniela, Natalia, 

Stanisław, Florian, Fran-

ciszek, Michał i Józef 

Grzelec, Genowefa i 

Józef Adamczyk, Ry-

szard Firek 

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  

1600 ślub: Karczmarczyk 

- Basak 

1645 I Komunia św. 

1800 – dz.-bł. o zdrowie i 

bł. Boże dla Bolesława w 

51 urodziny  

1900 ślub: Struk - Pytlik 

31 MAJA, NIEDZIELA 

NAJŚW. TRÓJCY, 
uroczystość 

700 + Aniela i Aleksander 

Siwek, Małgorzata i Jan 

Sterna  

830 – Aby migranci i 

uchodźcy spotykali się z 

dobrym przyjęciem i byli 

traktowani z szacunkiem 

w krajach, do których 

przybywają i aby osobi-

1800 + Henryk Rokicki w 

25 r.śm. 

26 maja, wtorek,  

Św. Filipa Nereusza, 

prezbitera, wspomnienie 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.22/ 

1800 + Maria i Tadeusz 

Wyszkowscy  

1800 + Elżbieta w 1 r.śm. 

27 maja, środa 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

700 + S. Lucja Gieliński  

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.23/ 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i ca-

łym świecie; - za Krucja-

tą Różańcową, aby Pol-

ska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Jerzy Bogusław Kusak w 

30 dniu po śm.;  

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  

Zasłania Ducha św. 

24.05.2015 

24 MAJA, NIEDZIELA 

ZESŁANIA DUCHA 

ŚW., uroczystość 

700 – dz.-bł. w int. Joanny 

Fabirkiewicz z racji imie-

nin i 60 ur. z prośbą o 

zdrowie i Boże bł.  

830 – z prośbą do MB o 

zdrowie dla Krystyny, 

Stanisława i cr. oraz o 

pokój wieczny dla + 

Leokadii, Stanisława, 

Franciszka, Marii, Ada-

ma i Marcina  

1000 Rocznica I Komu-

nii św. 

1130 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.20/ 

1300 + Zofia Tołłoczko w 

30 r. śm. 

1800 + Danuta w 4 r.śm., 

Zofia i Józef Łysik, Jani-

na i Jan Flisek 

25 maja, poniedziałek, 

NMP MATKI  

KOŚCIOŁA, święto 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 – dz. za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże bł. 

dla Wandy z okazji uro-

dzin i Dnia Matki oraz o 

wszelkie potrzebne łaski 

dla Wojciecha z okazji 

urodzin 

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.21/ 

28 maja, czwartek,  

JEZUSA CHRYSTUSA 

NAJWYŻSZEGO  

KAPŁANA, święto 

700 – w int. Ewy i Elżbie-

ty oraz ich rodzin 

800 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

1645 I Komunia św. 

1800 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.24/ 

29 maja, piątek,  

Św. Urszuli  

Ledóchowskiej,  

dziewicy, wspomnienie 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.25/ 

1645 I Komunia św. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Antoni Rogalew-

ski w 1 r.śm.;  

30 maja, sobota 

700 + Bartosz Dzikowski /

greg.26/ 

800 + Władysław w 18 

r.śm., Jadwiga, Wacław, 

Pelagia, Jan i Stanisław i 

zm. z rodz.: Grochow-

skich i Oklińskich 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Zesłania Ducha św. 

24.05.2015 r. 

 

  Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Ze-

słania Ducha Świętego. Uroczystość ta kończy 

Okres Wielkanocny, a tym samym czas Komu-

nii św. wielkanocnej. Dziś można uzyskać od-

pust zupełny za udział w śpiewie hymnu O 

Stworzycielu Duchu przyjdź.  

  Dziś też o godz. 10.00 uroczystość Rocznicy I 

Komunii Św.  

  Także w dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o 

godz. 11.30 w naszej świątyni będzie miała 

miejsce uroczystość obłóczyn nowych mini-

strantów. Uczestnicząc w radości nowoobłóczo-

nych polecamy ich modlitewnej pamięci i życz-

liwości parafian i gości.  

  W jutrzejszy poniedziałek - 25.05 - o godz. 

19.30 kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy 

o Kościele. Wejście od strony kancelarii. Zapra-

szamy! 

  Jutro - 25.05 - przypada kolejna rocznica śmier-

ci bestialsko zamordowanego przez UB przy ul. 

Rakowieckiej rtm Witolda Pileckiego. O godz. 

20.30 zapraszamy pod bramę więzienia na Ra-

kowieckiej dla uczczenia wraz z Jego córką pa-

mięci żołnierza niezłomnego. 

  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbę-

dzie się w najbliższy czwartek - 28 maja - w 

święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana 

podczas mszy św. o godz. 16.45, zaś Uroczysta 

I Komunia Św. z udziałem zaproszonych go-

ści będzie miała miejsce w niedzielę - 31 maja 

na Mszy św. o godz. 10.00. Zawierzamy dzieci i 

ich rodziny wstawiennictwu Matki Bożej i Św. 

Józefa.  

  28 maja przypada 34 r. śmierci Sługi Bożego 

Kard. Stefana Wyszyńskiego. To patron nasze-

go Instytutu Kardiologii. Pamiętajmy o modli-

twie w int. jego beatyfikacji. 

  W najbliższą w sobotę - 30 maja - o godz. 10.00 

Dz 2,1-11 
Niech zstąpi Duch 

Twój i odnowi ziemię 

1 Kor 12,3b-7.12-13 
J 20,19-23 

 Wieczorem 

w dniu Zmar-

twychwstania, tam 

gdzie przebywali 

uczniowie, gdy 

drzwi były za-

mknięte z obawy 

przed Żydami, 

przyszedł Jezus, 

stanął pośrodku i 

rzekł do nich: Po-

kój wam! A to po-

wiedziawszy, po-

kazał 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 

powiedział im: 

Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym 

odpuścicie grze-

chy, są im odpusz-

czone, a którym 

zatrzymacie, są im 

zatrzymane. 

w katedrze Warszawsko - Praskiej Ks. Abp Hen-

ryk Hoser SAC udzieli święceń kapłańskich 

diakonom naszej diecezji. Wśród nowych kapła-

nów będą: księża diakoni: Robert Kowalski, 

Łukasz Staszak i Jarosław Bordiuk, którzy odby-

wali praktyki duszpasterskie w naszej parafii. 

Polecamy wszystkich przygotowujących się do 

święceń modlitwom naszych parafian.  

  W najbliższa niedzielę - 31.05 - o godz. 16.30 w 

salce katechetycznej ostatnie w tym roku szkol-

nym spotkanie wszystkich! kandydatów do 

Bierzmowania. Obecność obowiązkowa! Wej-

ście od strony kancelarii. 

  Także w najbliższą niedzielę ulicami Warszawy 

przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Początek 

o godz. 12.00 pod pomnikiem Mikołaja Koper-

nika na Krakowskim Przedmieściu, zakończenie 

piknikiem rodzinnym i koncertem zespołu Sou-

darion w Parku Kazimierzowskim. Gorąco za-

chęcamy! 

  Także za tydzień - 31.05 - o godz. 19.00 w salce 

katechetycznej wykład prof. Włodzimierza 

Bojarskiego pt. „Akcjonariat pracowniczy w 

Społecznej Nauce Kościoła”. Serdecznie zapra-

szamy! 

  Nabożeństwa majowe jeszcze przez ostatni 

tydzień codziennie o godz. 17.30.  

  Koła Różańcowe zapraszają na pielgrzymkę do 

Częstochowy, która odbędzie się w sobotę - 

06.czerwca. Wyjazd autokarem sprzed kościoła 

o godz. 6.00. Informacje i zapisy u P. Janiny tel. 

507 478. Wszystkich zapraszamy! 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Wojciech Broniatowski, kawaler z par. tut.  

Katarzyna Bojanowska, panna  

z par. MB Dobrej Rady w Miedzeszynie 

 Jacek Dąbrowski, kawaler z Karczewa 

Monika Danuta Gromisz, panna z Piszczaca 

Niedziela – Uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego – 

24.05 

 

 Duch odnowy ziemi 

 

 Cud Zesłania Ducha Św. 

opisany w Dziejach Ap. jest 

faktem historycznym. Posiada 

wielorakie i głębokie znaczenie 

symboliczne: ogniste języki, 

wicher, sam dzień Pięćdziesiąt-

nicy, mówienie i rozumienie w 

różnych językach „wielkich 

spraw Bożych”. Od Zesłania 

Ducha Św. rozpoczyna się 

żmudne dzieło przywrócenia 

pierwotnej harmonii i jedności 

w miłości. Dzieło konsekracji 

świata Bogu, przybliżanie tego 

momentu, gdy Bóg „stanie się 

wszystkim we wszystkich”. 

Dlatego z utęsknieniem modli-

my się słowami psalmu: „Niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi 

ziemię”. W dniu Zesłania 

Ducha Św. narodziła się nowa 

społeczność, fundamentalna 

przemiana – nie tylko Dwuna-

stu. Dary Ducha Św. i ogień 

Jego miłości mogą być również 

naszym udziałem, a przez nas 

gruntownie zmienić świat. 

Duch, który pociesza, dźwiga, 

łagodzi, nagradza – jest nie-

zbędny Kościołowi, światu i 

każdemu ludzkiemu sercu. 

Któż nie chce żyć mądrze, 

dynamicznie i twórczo, któż 

nie chce przynosić światu 

pokoju i budzić wokół siebie 

nadziei. Wieczernik zielono-

świątkowy przedłuża się w 

każdym wieku w świadectwie 

męczeńskiej krwi i braterstwie 

Jego wyznawców. A czym był 

wybór Karola Wojtyły na 

Papieża? Popatrzmy do głębin 

ludzkiego serca, gdzie „Duch 

Święty objawia się każdemu 

dla wspólnego dobra” – jak 

pisze św. Paweł w Liście do 

Koryntian. Jeśli bez wpływu 

Ducha Świętego nikt nie może 

powiedzieć „Jezus jest Panem”, 

to już wiemy, że Duch Święty 

nie jest dla wybranych misty-

ków, ale jest warunkiem i 

podstawą braterskiej solidarno-

ści.  

#czytania2
#czytania2
#czytania2
#czytania2
#czytania2

