
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. 

1300 zbiorowa i chrzty: 

Nel Węgrzynowicz, Ga-

briel Ostrowski, Dominik 

Tomasz Kruszewski; – o 

Boże bł. i powodzenie 

terapii Michała; + Helena i 

Mieczysław Sadowscy; + 

Zbigniew Zieliński w 30 

dniu po śm.; + Janusz i 

Maria Ciepielewscy; + 

Bogumił Doręgowski z 

okazji imienin 

1800 + Bolesław w 24 

r.śm., Aniela, Józef, Zbi-

gniew, Karol, Teresa, 

Marian i zm. z rodz.: Bo-

guszewskich, Roguskich, 

Łęgowskich i Cybruchów 

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  

1800 + Wiesława(k) Bli-

charska   

7 czerwca, 10 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  
700 + Ryszard Wysocki w 

22 r.śm. 

830 + Józef i Józefa(k) 

Pełka, Marianna, Michał, 

Władysław, Stanisław i 

Janina Wochniak 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, Na-

szego Dziennika 

1130 – w int. dzieci i ich 

bliskich z okazji Dnia 

Rodziny obchodzonego w 

przedszkolu SS Prezentek  

1130 + Prot Narbutt /

greg.4/ 

Władysław  

2 czerwca, wtorek 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.29/ 

1645 I Komunia św. 

1800 + Janina i Czesław 

Mitrus 

1800 + Stanisław w 28 

r.śm. i Bronisława(k) 

Daniluk 

3 czerwca, środa,  

Św. męczenników Karo-

la Lwangi i Towarzyszy, 

wspomnienie 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.30/ 

1645 I Komunia św. 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, parafii, 

ojczyźnie  i całym świe-

cie; - za Krucjatą Różań-

cową, aby Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii wypełniając 

swoje Śluby Jasnogórskie; 

+ Natalia, Walenty, Hele-

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Regina i Stani-

sław Jedynak; + Michał 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Naj-

świętszej Trójcy  

31.05.2015 

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 osobiste 

spotkanie z Jezusem 

wzbudzało w wielu mło-

dych ludziach pragnienie 

ofiarowania Mu własnej 

egzystencji w kapłaństwie 

lub w życiu konsekrowa-

nym 

1000 Uroczysta I Komu-

nia św. 

1130 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.27/ 

1300 + Jan Golda w 21 

r.śm., Maria Chojecka i 

Julian Tchórzewski 

1800 + Aniela, Natalia, 

Stanisław, Florian, Franci-

szek, Michał i Józef Grze-

lec, Genowefa i Józef 

Adamczyk, Ryszard Firek 

1 czerwca, poniedziałek, 

Św. Justyna,  

męczennika, wspomnienie 

700 – o powołania 

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.28/ 

1800 I Komunia św. 

1800 + Wanda, Agnieszka i 

Gryziński w 11 r.śm.;  

4 czerwca, CZWARTEK, 

NAJŚW. CIAŁA I 

KRWI CHRYSTUSA, 

uroczystość 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

830 + Prot Narbutt /greg.1/ 

1000 + Bolesława(k) w 20 

r.śm. i Bronisław w 24 

r.śm. Witczak   

1100 – w int. Parafian /

PROCESJA/ 

1800 + Władysława(k) i 

Franciszek Smolarczyk,  

cr.: Zarembów, Kopciów i 

Kuciarów 

5 czerwca, piątek,  

Św. Bonifacego, bpa i 

męczennika, wspomnienie 

700 + Prot Narbutt /greg.2/ 

700 + S. Barbara Feliński 

800 + Jan Matecki w 39 

r.śm. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Jan Bilski; – o 

Boże bł. i powodzenie 

terapii Michała;  

6 czerwca, sobota 

700 – wynagradzająca  

800 + Prot Narbutt /greg.3/ 

1600 ślub: Witan - Ku-

czyńska 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Najświętszej Trójcy  

31.05.2015 r. 

 

  Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Naj-

świętszej Trójcy.  

  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbyła się w 

miniony czwartek - 28 maja - w święto Jezusa Chry-

stusa, Najwyższego Kapłana. Dziś na Mszy św. o 

godz. 10.00 uroczysta I Komunia św. z udziałem 

zaproszonych gości. Zawierzamy dzieci i ich rodzi-

ny wstawiennictwu Matki Bożej i Św. Józefa.  

  Jutro - w poniedziałek, z racji na dzień rozdania 

pamiątek dzieciom pierwszokomunijnym Adoracji 

Najświętszego Sakramentu nie będzie.  

  We wczorajszą sobotę - 30 maja - w katedrze War-

szawsko - Praskiej Ks. Abp Henryk Hoser SAC 

udzielił święceń kapłańskich ośmiu diakonom na-

szej diecezji. Wśród nowych kapłanów są: ks. Robert 

Kowalski, ks. Łukasz Staszak i ks. Jarosław Bordiuk, 

którzy odbywali praktyki duszpasterskie w naszej 

parafii. Polecamy ich samych i ich posługę opiece 

Matki Bożej.  

  W dzisiejszą niedzielę - 31.05 - o godz. 16.30 w 

salce katechetycznej ostatnie w tym roku szkolnym 

spotkanie wszystkich! kandydatów do Bierzmowa-

nia. Obecność obowiązkowa! Wejście od strony 

kancelarii. 

  Także dziś ulicami Warszawy przejdzie Marsz dla 

Życia i Rodziny. Początek o godz. 12.00 pod pomni-

kiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmie-

ściu, zakończenie piknikiem rodzinnym i koncertem 

zespołu Soudarion w Parku Kazimierzowskim. Gorą-

co zachęcamy! 

  Ostatnie nabożeństwo majowe dziś o godz. 17.30.  

  Dziś też - 31.05 - o godz. 19.00 w salce katechetycz-

nej wykład prof. Włodzimierza Bojarskiego pt. 

„Akcjonariat pracowniczy w Społecznej Nauce Ko-

ścioła”. Serdecznie zapraszamy! 

  W jutrzejszy poniedziałek - 01.06 - o godz. 19.30 

kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Koście-

le. Wejście od strony kancelarii. Zapraszamy! 

  Zapraszamy wszystkich w najbliższy czwartek na 

Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu 

będą odprawione o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.00 

oraz 18.00. Procesja do czterech ołtarzy rozpocznie 

Pwt 4,32-34.39-40 

Szczęśliwy naród 

wybrany przez Pana. 

Rz 8,14-17 

Mt 28,16-20 

 J e d e n a s t u 

uczniów udało się 

do Galilei na gó-

rę, tam gdzie Je-

zus im polecił. A 

gdy Go ujrzeli, 

oddali Mu po-

kłon. Niektórzy 

jednak wątpili. 

Wtedy Jezus pod-

szedł do nich i 

przemówił tymi 

słowami: Dana 

Mi jest wszelka 

władza w niebie i 

na ziemi. Idźcie 

więc i nauczajcie 

wszystkie narody, 

udzielając im 

chrztu w imię Oj-

ca i Syna, i Ducha 

Świętego. Uczcie 

je zachowywać 

wszystko, co 

wam przykaza-

łem. A oto Ja je-

stem z wami 

przez wszystkie 

dni, aż do skoń-

czenia świata. 

się po Mszy św. o godz. 11.00. Trasa procesji do 

czterech ołtarzy: ul. Bosmańska, Stradomska, V 

Poprzeczna do Kajki i dalej ul Odrodzenia, Homera, i 

powrót ul. Alpejską, Kajki, VI Poprzeczną i Rzeź-

biarską. Do udziału w procesji zapraszamy Asystę 

Kościelną, Panów z Kościelnej Służby Porządkowej, 

ministrantów, lektorów, scholę, bielanki i sypaczki, 

dzieci pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. 

Prosimy też o usunięcie samochodów z trasy proce-

syjnej. Zwracamy się z prośbą do mężczyzn o pomoc 

w niesieniu chorągwi podczas procesji. 

  Podczas oktawy Bożego Ciała zapraszamy codzien-

nie do udziału w nabożeństwach z procesją o godz. 

17.30. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota 

miesiąca. W piątek Msza św. będzie odprawiona o 

godz. 16.30 , a do chorych udamy się od godz. 9.00. 

W sobotę Różaniec wynagradzający Najcz. Sercu 

NMP o godz. 6.30. 

  Nadal zachęcamy Parafian i Gości naszego kościoła 

do wspierania dzieła budowy organów piszczałko-

wych poprzez zakup dostępnych w zakrystii i kance-

larii parafialnej cegiełek oraz ofiary wpłacane na 

konto. Jego numer podany jest na ostatniej stronie 

biuletynu parafialnego i stronie internetowej parafii. 

Jednocześnie zapowiadamy kolejną kwestę na bu-

dowę organów, która odbędzie się w niedzielę, 14 

czerwca.  

  Zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeństwa 

czerwcowe, które w naszej świątyni są odprawiane 

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 

245. Wszystkich zapraszamy! 

  W przyszłą niedzielę ofiarami do puszki Dar serca 

wspierać będziemy budowę Świątyni Opatrzności 

Bożej. 

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 

 Paweł Grzegorz Pyffel, kawaler z Warszawy i Julit-

ta Sylwia Snarska, panna z parafii tutejszej 

Niedziela  

Uroczystość Najświętszej Trójcy 

– 31.05 

 

 Dla nas ludzi 

 

  Prawda o tajemnicy 

Trójcy Przenajświętszej została 

objawiona ludziom po to, abyśmy 

mogli docenić wielkość dzieła 

Bożego, dokonanego względem 

nas i mogli powtarzać za Jezusem: 

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna 

Swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne” (J 

3,16), abyśmy mogli wyznawać: 

„Wierzę w Ducha Świętego, Pana 

i Ożywiciela, który od Ojca i Syna 

pochodzi”. I abyśmy mogli głębiej 

p r z e j ą ć  s i ę  p r a w d ą ,  ż e 

„otrzymaliśmy ducha przybrania 

za synów, w którym możemy 

wołać: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15). 

Tę prawdę strzeże Kościół w 

całym swym życiu i przekazuje ją 

zapisaną we wszystkich katechi-

zmach i nauczaniu od zawsze. 

Prawda ta jest głównym punktem 

wyjścia dla wszystkich refleksji 

nad tym, co dla chrześcijaństwa 

jest istotne. Żyjemy na tym świe-

cie w ramach Bożego porządku 

opatrzności i zbawienia, że Bóg 

trzyma nas nieustannie w swych 

ramionach. Mamy Ojca, który 

powołał nas do istnienia; mamy 

Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, 

„który dla nas ludzi i dla naszego 

zbawienia zstąpił z nieba”; mamy 

Ducha Świętego, który nas uświę-

ca w Kościele. Mamy, więc 

punkty odniesienia dla naszej 

wiary na co dzień. Poszczególne 

tajemnice życia Bożego poznaje 

człowiek na przestrzeni dziejów. I 

tak, przedstawiana w Księdze 

Powtórzonego Prawa idea mono-

teizmu, miała wystarczyć ludziom 

Starego Testamentu. Dopiero 

Chrystus odsłania dalszy fragment 

rzeczywistego życia Jedynego 

Boga, który istnieje jako Ojciec, 

Syn i Duch Święty. Natomiast św. 

Paweł ukazuje głębokie relacje, 

jakie zachodzą między Trójcą 

Ś w i ę t ą ,  a  c z ł o w i e k i e m . 

„Otrzymaliśmy ducha przybrania 

za synów… Jeżeli zaś jesteśmy 

dziećmi, to i dziedzicami”. Wy-

starczy odmówić Credo, uczestni-

czyć w sakramentalnych czynno-

ściach chrztu, czynić znak krzyża, 

by się o tym przekonać. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

