
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. 

wscy, Maria, Feliksa (k), 
Jan, Wojciech Rutkowscy; 
+ Zofia Gawryszewska z 
racji imienin; + Józef Rek, 
Zofia Majchrzak, Anna 
Majchrzak  
1800 + Stanisława (k)-
Wanda Saran 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

-Makowska (greg.3) 
1300 chrzest: Hanna Sołtan; 
zbiorowa: - o bł. Boże i 
potrzebne łaski dla Zofii 
Zuchowicz; - dz.-bł. z racji 
urodzin dla Jolanty i Piotra 
z prośbą o Boże bł.; - w 
intencji Zofii Mach z okazji 
imienin oraz w intencji Jej 
najbliższych, dziękując 
Bogu za wszelkie dobro i 
otrzymane łaski, prosząc o 
zdrowie, opiekę Matki 
Bożej na długie lata życia; + 
Anna, Janusz, Andrzej 
Bułhak, Stanisława (k), 
Antoni Walczak, Danuta, 
Bogdan Pławscy, cr. Pław-
skich i Cichowiczów; + 
Erna, Adam, Andrzej Ligę-
za; + Zofia, Henryk, Stefan 
i Henryk Flejszerowie; 
Zofia i Władysław Bieńko-

Elżbieta) 
700 + Kazimierz Dawidek 
(greg.29) 
800 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.10) 
1800 + Stanisław Brodowski 
w 3 r. śm. 
1800 – dz.-bł. w intencji 
Heleny Pomietlarz w 80. 
urodziny 

11 maja, środa 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.11) 
700 + Bronisława (k) Mazur-
kiewicz w 3 r. śm. 
800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.30) 
1800 – zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  z 
prośbą o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; + 
Ryszard Falkowski w 2 r. 
śm.; + Stanisław i Wanda 
Banaszek, Janina i Wacław 
Ochoccy 

12 maja, czwartek 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.12) 
800 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.1) 
1800 + Eugenia, Edmund 
Falkowscy 
1800 - zajęta 

13 maja, piątek  
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.13) 
800 + Janina Irena Prawdzic-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Wniebowstąpienia 

Pańskiego  
08.05.2016 

8 maja, VII Niedziela 
Wielkanocy, Wniebowstą-
pienie Pańskie, uroczystość 
700 + Stanisław Brodowski - 
ojciec, Stanisława (k) Al-
bingier, Stanisław Brodow-
ski - dziadek 
830 + Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina (k) Wielgo, 
Władysława (k), Władysław 
i Leokadia Wojtyńscy 
830 + Stanisław Wochniak, 
Stanisław, Stanisława (k) 
Kępczyńscy 
1000 + Stanisław Jarosław-
ski, Władysława (k) i Cecy-
lia 
1000 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.8) 
1130 + Zuzanna, Stanisław, 
Anna Jaczewscy, Stanisława 
(k) Zdzieborska, Michalina 
Księżopolska 
1300 + Kazimierz Dawidek 
(greg.27) 
1300 + Stanisława (k) i 
Aleksander Mitrus 
1800 + Stanisław i Jadwiga 
Pawelscy, Antoni, Kazimie-
ra (k), Salomea Pawelscy 
9 maja, poniedziałek, Św. 

Stanisława, Biskupa i 
Męczennika, uroczystość  

700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.9) 
800 + Dorota Juzala w 2 r. 
śm. 
1800 + Józef Zduniuk w 20 
r. śm., Jadwiga, Józef Zdu-
niuk 
1800 + Kazimierz Dawidek 
(greg.28) 

10 maja, wtorek  
700 – wynagradzająca za 
grzechy duchowieństwa (S. 

Makowska (greg.2) 
1800 zbiorowa: + Włodzi-
mierz Penconek 
14 maja, sobota, Św. Ma-

cieja, Apostoła, święto 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.14) 
800 + Wanda Krajewska w 
15 r. śm. 
1630 – dz.-bł. w 18. r. uro-
dzin dla Pawła z prośbą o bł. 
Boże dla c. rodz. 
1800 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.3) 
2100 – Wigilia Zesłania 
Ducha Świętego 
15 maja, Niedziela Zesła-
nia Ducha Świętego, uro-

czystość 
700 – w liturgiczne święto bł. 
Matki Zofii Czeskiej dzię-
kujemy Bogu za jej osobę i 
dzieło wychowawcze, które 
zapoczątkowała na ziemiach 
polskich oraz prosimy o dar 
jej rychłej kanonizacji, a za 
wstawiennictwem bł. Zofii 
modlimy się o Boże bł. dla 
wszystkich 
830 + Piotr Bednarski 
830 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.15) 
1000 + Helena, Zofia, Wła-
dysław Ossowscy 
1130 + Tomasz Czekaliński, 
Helena, Stanisław, Jan, 
Józef Bąk 
1130 + Janina Irena Prawdzic
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 

08.05.2016 r. 
 

  Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go. Nadchodzący tydzień przeżywamy jako nowennę przed 
uroczystością Zesłaniem Ducha św. Jest to czas  Spowiedzi i 
Komunii św. Wielkanocnej. Ofiary składane dziś na tacę 
przeznaczone są na Seminarium Duchowne. Bóg zapłać 

  Za tydzień, w niedzielę 15 maja po Mszy św. o godz. 11.30 
w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie wszystkich 
kandydatów do Bierzmowania. Wejście od strony kancela-
rii. 

 W dniu dzisiejszym prowadzimy już 21. comiesięcz-
ną kwestę na rzecz budowy organów piszczałkowych w 
naszym kościele. W imieniu Księdza Proboszcza i Komitetu 
Budowy Organów dziękujemy za zrozumienie i regularne 
wspieranie dzieła budowy, a te osoby które zachowują dy-
stans do inicjatywy serdecznie zachęcamy do włączenia się 
do prac. W najbliższych dniach zostaną przekazane imienne 
podziękowania osobom, które wsparły budowę organów 
poprzez bezpośrednie wpłaty na podawany w Wiadomo-
ściach Parafialnych numer konta bankowego. Zbliżamy się 
do 30% potrzebnej kwoty. Szczegółowe informacje o stanie 
konta podane zostaną za tydzień, po uwzględnieniu wyników 
dzisiejszej kwesty. 

 Dziś, po wieczornej Mszy św. zapraszamy na kolejny wy-
kład Kursu Biblijnego, tematem będzie: Historia i powsta-
nie Ksiąg Starego Testamentu 

 Jutro, 9 maja obchodzić będziemy uroczystość św. Stanisła-
wa, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Msze 
św. będą odprawione o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. W modli-
twach pamiętajmy o Ks. Biskupie Stanisławie Kędziorze.  

 W piątek, 6 maja rozpoczęła się Nowenna do Ducha Świę-
tego. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Crea-
tor" zaprasza na czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 
14 maja (sobota) rozpoczynamy o godz. 19.00 zakończymy 
dziękczynną Mszą Świętą  za 30 lat istnienia wspólnoty w 
naszej parafii o godz. 21 

 W piątek - 13.05 - o godz. 18.45 - po Mszy św. zapraszamy 
na Różaniec Fatimski. 

 W nadchodzącą sobotę, 14 maja ks. Marek zaprasza mini-
strantów i kandydatów wraz z rodzicami na przejażdżkę 
rowerową. Wyjazd o godz. 10.00 

  Nabożeństwa majowe - są odprawiane codziennie przez 
cały miesiąc maj o godz. 17.30 

 Trwają przygotowania do Anińskiego Pikniku Rocznicowe-
go 12-tego czerwca. 
Jedną z atrakcji będzie prezentacja multimedialna dotycząca 
historii parafii i  naszego osiedla. Dziękujemy za przekazane 
do tej pory zdjęcia. Jednocześnie prosimy jeśli ktoś z na-
szych Parafian mógłby wypożyczyć zdjęcia: dawnego kasy-
na i kortów oraz prywatnej szkoły Pani Ossowskiej przy VII 
Poprzecznej. 
Nadal apelujemy o ufundowanie głównych nagród do kon-
kursu. W tej sprawie prosimy o kontakt z Księdzem Probosz-

Dz 1,1-11; 
Ef 1,17-23; 
Łk 24,46-53  

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 
Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cier-
piał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, 
w imię Jego głoszo-
ne będzie nawróce-
nie i odpuszczenie 
grzechów wszyst-
kim narodom, po-
cząwszy od Jerozo-
limy. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto 
Ja ześlę na was 
obietnicę mojego 
Ojca. Wy zaś pozo-
stańcie w mieście, 
aż będziecie uzbro-
jeni mocą z wysoka. 
Potem wyprowadził 
ich ku Betanii i pod-
niósłszy ręce błogo-
sławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, 
rozstał się z nimi i 
został uniesiony do 
nieba. Oni zaś odda-
li Mu pokłon i z 
wielką radością 
wrócili do Jerozoli-
my, gdzie stale prze-
bywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosła-
wiąc Boga.  

czem. (już są dwa rowery; jeden duży, drugi mały) 
W czwartek 12 maja, o 19-tej odbędzie się zebranie komitetu 
organizacyjnego pikniku, w salce na dole. 
Zapraszamy do współpracy panów i ministrantów, którzy 
pomogą rozstawić namioty i scenę. U naszej Siostry Elżbiety 
znajduje się lista, na którą można się wpisać. 
Prosimy również o modlitwę w intencji naszego pikniku. Za 
wszelkie wsparcie Bóg zapłać! 

 Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza 
wszystkich chętnych do wolontariatu podczas Dni 
w Diecezji. Organizatorami wolontariatu w Warszawie pod-
czas Dni w Diecezjach organizowanych w związku ze Świa-
towymi Dniami Młodzieży są Urząd m.st. Warszawy, Cen-
trum Myśli Jana Pawła II, Archidiecezja Warszawska 
i Diecezja Warszawsko-Praska. Wolontariuszem może zo-
stać każda osoba, która do dnia 20 maja 2016 r. ukończy 18 
lat oraz wypełni formularz rekrutacyjny. Otwarta rekrutacja 
wolontariuszy trwa do 17 maja 2016. r. Organizatorzy prze-
prowadzą rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na wolonta-
riuszy. Szczegóły dotyczące form zaangażowania znaleźć 
można na stronie - floriańska3.pl oraz na ulotkach 
i plakatach. 

 Uroczysta I Komunia św. dzieci w naszej parafii będzie 
miała miejsce w niedzielę - 22 maja na Mszy św. o godz. 
10.00. Już dzisiaj zawierzamy dzieci i ich rodziny wstawien-
nictwu Matki Bożej i Św. Józefa.  

 29 maja o godz. 10.00 zapraszamy dzieci rocznicowe wraz 
z rodzinami na uroczystość Rocznicy I Komunii Św. Spo-
wiedź św. dzieci rocznicowych rozpocznie się w sobotę - 28 
maja o godz. 16.00 

 Biuro Radia Maryja wspólnie z Parafią Jana Pawła ser-
decznie zaprasza na pielgrzymkę do Torunia na poświęcenie 
Świątyni w dniu 18 maja br. Bliższe informacje w kiosku. 

 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Piotr Krawczyk, kawaler z Warszawy i Anna Renata Wil-

czyńska, panna z par. tutejszej 
 Paweł Ges, kawaler i Małgorzata Sylwia Cygan, panna 

oboje z par. tutejszej 
 Kamil Stanisław Żurek, kawaler z Bielska Białej i Monika 

Wasilewska, panna z par. tutejszej 
 Łukasz Paweł Mamczarz, kawaler z par. tutejszej i Anna 

Cwalina, panna z Łomży 
 Piotr Wilkowiecki, kawaler z par. tutejszej i Zuzanna Anna 

Gaszyńska, panna z Warszawy 

Nasza Droga  
 
 Chrystus stanowi cen-
trum wszystkich chrze-
ścijan. Zaczęło się to w 
momencie, kiedy Syn 
Boży stał się człowie-
kiem, „w którym Bóg ma 
wielkie upodobane”. Jest 
tylko jeden problem, aby 
człowiek pozostał czło-
wiekiem Bożym, aby 
poznał drogę do Ojca. 
Jest nią Chrystus sam. W 
Jezusie Chrystusie, Bóg 
stał się dla nas widzial-
ny. „Kto mnie widzi, 
widzi i Ojca”. A więc 
być chrześcijaninem 
znaczy, mieć udział w 
człowieczeństwie Jezusa 
i w Jego bóstwie. W 
dzisiejszej Liturgii prze-
żywamy odejście Pana 
do Ojca. Apostołowie 
długo patrzyli w niebo, 
bo tam jest nasza wspól-
na Ojczyzna, a Pan od-
szedł, „aby przygotować 
nam miejsce”. My zaś aż 
do powtórnego przyjścia 
„głosimy Jego śmierć i 
zmartwychwstanie”. 
Chrystus przyniósł świa-
tu Boską naukę, że lu-
dzie powołani są do 
godności dzieci Bożych i 
jako tacy mają być na 
świecie przedłużeniem 
Jego obecności i świad-
kami Ewangelii. „Na 
obraz i podobieństwo 
Boże” jesteśmy powoła-
ni do istnienia i w całym 
naszym postępowaniu 
ma być  w i d o c z n y 
Autor. Nie ma tu więc 
miejsca na bezsens i 
pesymizm. Jest droga do 
nieba. 
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