
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 Marek Filipczuk 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

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

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

1000 + Antoni Ziółkow-

ski w 34 r. śm. 

1130 - o łaskę zdrowia 

dla Marii i Aleksandra 

Wójcickich; + Marian-

na, Franciszka (k), Fe-

liks Wójciccy, + Stani-

sława (k), Antoni Jung, 

+ Antonina, Ignacy 

Kieszniawscy, 

1300 zbiorowa: + Jadwi-

ga, Edward Woźniako-

wie, Grażyna Niewia-

domska  

1800 - dz. w 150 r. po-

wołania Gminy Wawer  

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 + Franciszek Bora-

tyński  

16 stycznia, sobota 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 16) 

800 - zajęta 

1800 + Pelagia Kulawik 

w 44 r. śm. i Ignacy 

Kulawik 

1800 + Krzysztof Rusi-

niak 

17 stycznia, 2 Niedziela 

Zwykła  
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 17) 

830 + Emilia Leśkiewicz 

w 1 r. śm., Marianna 

Leśkiewicz w 29 r śm. 

Matyjów 

11 stycznia, poniedzia-

łek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 11) 

700 - wolna 

800 - wolna  

1800 - wolna  

12 stycznia, wtorek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 12) 

800 - wolna 

800 - wolna 

1800 - wolna 

13 stycznia, środa 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 13) 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 – zbiorowa: - w 

intencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata,  z prośbą 

o Jego intronizację w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie i 

całym świecie; - za Kru-

cjatę Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, krzyżowi i Ewange-

lii, wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

pomyślne wyniki badań, 

zdrowie i Boże bł. dla 

Pawła; - o Boże bł., 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Chrztu 

Pańskiego  

10.01.2016 

10 stycznia, 3 Niedziela 

po Narodzeniu Pań-

skim, Chrzest Pański, 

święto  

700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 10) 

830 + Jadwiga Pawelska 

w 4 r. śm. 

1000 + Wacław Borow-

ski i rodzice 

1130 + Florian Czarnow-

ski w 40 r. śm. 

1130 - dz.-bł. w 58 r. 

ślubu pp. Teresy i Euze-

biusza oraz o bł. dla cr. 

1300 – zbiorowa: - int. 

dz. za Ofiarodawców na 

organy piszczałkowe w 

naszej parafii, + Alek-

sandra (k) i Paweł Kęp-

ka w 41 r. śm., Szymon 

Makulec w 37 r. śm., + 

Henryk Uljasz, Stefania 

i Szczepan Pulkowscy, 

cr. Włodarczyków, + 

Kazimierz Dawidek (od 

dzieci), + Kazimierz 

Długokęcki w 2 r. śm. 

1800 + Marianna, Józef 

(m), Jerzy Pośnik, Han-

na Leszczyńska, Teodo-

zja Denisiuk, Leokadia, 

Wiktor, Zofia, Seweryn 

Woźniak, cr. Woźnia-

ków, Mioduchowskich, 

Alberskich, Pośnik i 

opiekę Matki Bożej na 

każdy dzień dla księdza 

Eugeniusza z ok. imie-

nin, o łaskę poprawy 

zdrowia dla Teresy War-

mińskiej i Alicji Zalew-

skiej; + Weronika, Tade-

usz Kaczorowscy; Jani-

na, Józefa (k), Włady-

sław Kowalscy; Helena, 

Kazimierz Gajewscy, 

Zbigniew Gajewski w 2 

r. śm.; + Zofia Jóźwik w 

30 dzień po śm.; + Ewa 

Kozłowska w 30 dzień 

po śm.; + Józefa (k) 

Jamrożek, Grzegorz 

Miarkowski, + Ks. Ma-

rian Romanowicz;  

14 stycznia, czwartek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 14) 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 + Iwona Kosim 

15 stycznia, piątek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 15) 

700 - wolna 

800 - wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na Niedzielę Chrztu Pańskiego  

10.01.2016 r. 

 Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia 

Pańskiego. 

 Dziś w niedzielę - 10.01 - o godz. 11.30 Msza św. i 

spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się 

do I Komunii św.  

 Również dziś, w niedzielę - 10.01 - zapraszamy o godz. 

19.00 na kolejny wykład Kursu Biblijnego. Tematem 

wykładu będą Listy Św. Pawła cd. 

 W dniu dzisiejszym prowadzimy w naszym kościele 

comiesięczną kwestę na budowę organów piszczałko-

wych. Dotychczas zebrana kwota to ponad 270 tys. zł, a 

więc około 1/4 wartości tego dzieła. Zachęcamy do 

wsparcia go modlitewnie oraz materialnie i serdecznie 

dziękujemy za dotychczasową ofiarność. 

 We środę - 13 stycznia o godz. 17.15 zapraszamy na 

Różaniec Fatimski. 

 Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do udziału w 

internetowym teście ze znajomości kolęd. Test składa 

się z 50 pytań, a link do niego znajduje się na naszej 

stronie internetowej anin.parafia.info.pl Dla zwycięz-

ców przewidujemy nagrody, które wręczymy w naszym 

kościele podczas kolędowania w niedzielę 24 stycznia o 

godz. 16. Dodatkowe informacje są na pierwszej stronie 

testu. 

 W przyszłą niedzielę, 17 stycznia 2016 r., w ramach 

„Niedzieli ze Światowymi Dniami Młodzieży” będą 

obecni w naszej Parafii goście z Diecezjalnego Centrum 

Światowych Dni Młodzieży. Na Mszach świętych kaza-

nie będzie głosił kapłan kierujący pracami tego Cen-

trum, a wolontariusze podzielą się z nami swoim świa-

dectwem. Po każdej Eucharystii odbędzie się kwesta na 

potrzeby Centrum. 

Również w przyszłą niedzielę wolontariusze z naszej 

parafii będą kontynuować przy bocznym wejściu do 

kościoła zapisy osób pragnących zaangażować się w 

organizację Światowych Dni Młodzieży. Mimo zebra-

nia wielu deklaracji przyjęcia pielgrzymów albo zaan-

gażowania w wolontariat, szczególnie podczas niedzieli 

03 stycznia br., za które serdecznie dziękujemy, nadal 

potrzebujemy noclegów dla ok. 50 osób. 

Zbieramy również plastikowe nakrętki, która zostaną 

przerobione na różańce dla pielgrzymów. Można je 

zostawić w pokoju ministrantów i lektorów na zapleczu 

kościoła w kartonie oznaczonym logo Światowych Dni 

Młodzieży. Istnieje także możliwość finansowego 

Iz 42,1-4.6-7;  

Dz 10,34-38;  

Łk 3,15-16.21-

22  

Gdy więc lud ocze-

kiwał z napięciem i 

wszyscy snuli do-

mysły w sercach co 

do Jana, czy nie 

jest Mesjaszem, on 

tak przemówił do 

wszystkich: Ja was 

chrzczę wodą; lecz 

idzie mocniejszy 

ode mnie, któremu 

nie jestem godzien 

rozwiązać rzemyka 

u sandałów. On 

chrzcić was będzie 

Duchem Świętym i 

ogniem. Kiedy cały 

lud przystępował 

do chrztu, Jezus 

także przyjął 

chrzest. A gdy się 

modlił, otworzyło 

się niebo i Duch 

Święty zstąpił na 

Niego, w postaci 

cielesnej niby gołę-

bica, a nieba ode-

zwał się głos: Tyś 

jest mój Syn umi-

łowany, w Tobie 

mam upodobanie.  

wsparcia w formie przelewu na rachunek bankowy 

naszej parafii o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 

5000 z dopiskiem „Światowe Dni Młodzieży”. 

 Od soboty - 02.01.2016 r. rozpoczęliśmy tradycyjną 

wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać bę-

dziemy wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 

10.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, wody 

święconej i kropidła. 

W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 

według następującego porządku: 

poniedziałek - 11 stycznia:  

ul. Alpejska od godz. 16.00, Pazińskiego 2 od godz. 18.00 

xMarek 

ul. Pazińskiego 1, 1A 1B, 3 od godz. 16.00 xProboszcz 

ul. Pazińskiego 1C, 1D, 1E, 1F i 1G, 3A, 3B od godz. 

16.00, xEugeniusz 

wtorek - 12 stycznia: 

ul. Zambrowska bloki 4, 4A od godz. 16.00, xProboszcz 

ul. Zambrowska  6, 6A i 6B od godz. 16.00, 12 od 

godz. 18.00, xMarek 

ul. Zambrowska  8A od godz. 16.00, 10A od godz. 

18.00, 11 od godz. 19.00, xEugeniusz 

ul. Zambrowska 4B, 13 od godz. 17.00; xMariusz  

środa - 13 stycznia:  

 ul. Pazińskiego 3C, 3D, od godz. 16.00, 4, 5 od godz. 

18.00 xProboszcz 

 ul. Pazińskiego 5A, od godz. 16.00, 5B, od godz. 

19.00 xMarek 

ul. Pazińskiego7, 9, od godz. 17.00 xMariusz  

 ul. Pazińskiego 6, 11 i domki, od godz. 16.00 XEuge-

niusz 

 czwartek - 14 stycznia: 

 ul. Zorzy 26, 26B, 28B xEugeniusz 

 ul. Zorzy 28, 28A, 30B xMarek 

ul. Zorzy 30, 32A xMariusz 

piątek - 15 stycznia:  

 ul. Zorzy 30A, 32, Zorzy domki xMarek  

ul. Podstawowa, ul. Axentowicza 1 i ul. Zorzy 32B  

xEugeniusz 

ul. Axentowicza 3, Axentowicza domki i ul. Zorzy 

26A xProboszcz 

sobota - 16 stycznia:  

 ul. Stradomska od ul. B. Czecha strona parzysta - 

xProboszcz 

 strona nieparzysta - drugi ksiądz xMarek 

 ul. Stradomska bloki xEugeniusz 

 ul. Pożaryskiego od VIII Poprzecznej, ul. X, XI i XII 

Poprzeczna - xProboszcz 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

Niedziela – Święto 

Chrztu Pańskiego  

 

 W Chrystusie  

 

 W tajemnicy Chrztu 

chrześcijanin doznaje 

jakby twórczego wstrząsu 

Miłości z nieprzemijają-

cym i niezniszczalnym 

wkładem. Dzieje się z 

ochrzczonym podobnie, 

jak w czasie chrztu Chry-

stusa w Jordanie. Bóg 

Ojciec przedstawia Jezusa 

ludzkości, akcentując 

obecność swego Syna na 

ziemi i swoje w Nim 

upodobanie. Chrzest Jana 

ujawnia, że w tajemnicy 

chrztu bierze udział cała 

Trójca Święta. I chociaż 

chrzest jest zakorzeniony 

w całym życiu i śmierci 

Chrystusa, to zawsze 

działa w nim również Bóg 

Ojciec i Duch Święty. 

Zapowiedź Chrztu może-

my zobaczyć w dziejach 

ludu wybranego. Przy 

stworzeniu świata woda 

okrywa i obmywa całą 

ziemię. Wody potopu 

niszczą grzech i unoszą 

wybranych. Woda tryska-

jąca ze skały w Meriba 

ratuje życie zdążającym 

do ziemi obiecanej. Roz-

szerzające się wody Mo-

rza Czerwonego czynią 

przejście na drugi brzeg. 

Skoro więc Jezus zanurza 

się w słabości człowieka, 

to prawdą jest, że czło-

wiek może się z tej słabo-

ści wydobyć, ale nie sam. 

Przemiana nasza dokonuje 

się przez zanurzenie się w 

Chrystusie. 
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