
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. 

830 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.22) 
1000 I Komunia Święta 
1130 - zajęta 
1300 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.11) 
1300 – w int. dz.- bł. z ok. 65 
r. ślubu Ireny i Filipa Macie-
ja 
1800 + Ks. Wiesław Kalisiak 

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  
 

Zygfryd Sanocki 7. miesięcy 
po śm. 

21 maja, sobota 
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.21) 
800 – o bł. Boże i zdrowie dla 
męża Wojciecha z ok. uro-
dzin 
1800 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.10) 
1800 + Feliksa (k), Antoni, 
Stanisław Stańczykowie, 
Mieczysław Chełchowski 

22 maja, VIII Niedziela 
Zwykła, Najświętszej Trój-

cy, uroczystość 
700 - zajęta 
830 – o zdrowie dla Krystyny 
i Stanisława (m), + Leoka-
dia, Stanisław, Franciszek, 
Maria, Adam, Janina, Wła-
dysława (k), Marcina, cr. 
Wróblów, Wiewiórków, 
Radzikowskich  

Władysław Bieńkowscy, 
Maria, Feliksa (k), Jan, 
Wojciech Rutkowscy; + 
Zofia Gawryszewska z racji 
imienin; + Józef Rek, Zofia, 
Anna Majchrzak; Stanisław 
Frąckiewicz z racji imienin  
1800 + Stanisława-Wanda 
Saran 
16 maja, poniedziałek, Św. 
Andrzeja Boboli, Prezbite-
ra i Męczennika, uroczy-

stość  
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.16) 
800 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.5) 
1800 + Stanisława (k) i Jan w 
30. r. śm. Oljasz., Zofia i Jan 
w 3. r. śm. Kępińscy 
1800 - wolna 

17 maja, wtorek  
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.17) 
800 + Bartosz Dzikowski w 
dniu urodzin 
1800 + Stanisława (k), Euge-
niusz Jacak, Lidia Adler, 
Robert Cieślak, Jerzy Zalew-
ski 
1800 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.6) 

18 maja, środa 
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.18) 
700 - wolna 
800 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.7) 
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-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zesłania Ducha Św.  

15.05.2016 

15 maja, Niedziela Zesłania 
Ducha Świętego, uroczy-

stość 
700 – w liturgiczne święto bł. 
Matki Zofii Czeskiej dzięku-
jemy 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) Filipczuk 
(greg.15) 
1000 + Helena, Zofia, Włady-
sław Ossowscy 
1130 + Tomasz Czekaliński, 
Helena, Stanisław, Jan, Józef 
Bąk 
1130 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.4) 
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 inten-
cji Zofii Mach z okazji imie-
nin oraz w intencji jej naj-
bliższych, dziękując Bogu za 
wszelkie dobro i otrzymane 
łaski, prosząc o zdrowie, 
opiekę Matki Bożej na dłu-
gie lata życia; + Marianna, 
Henryk, Marian, Wera, Mira 
Zarzyccy, Eugeniusz Dzia-
kowski, + Anna, Janusz, 
Andrzej Bułhak, Stanisława 
(k), Antoni Walczak, Danu-
ta, Bogdan Pławscy, cr. 
Pławskich i Cichowiczów; + 
Erna, Adam, Andrzej Ligę-
za; + Zofia, Henryk, Stefan i 
Henryk Flejszerowie; Zofia i 

żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; + 
Antoni, Aniela, Stanisław 
(m), Antoni, Zofia Osman, 
Maria Osman w 18 r. śm., + 
Zofia Sawicka; + Janina i 
Franciszek Nowaccy, Wero-
nika i Alfons Wawrzyniak; 
Jadwiga i Władysław Orpel, 
Marianna, Elżbieta, Mateusz, 
Stanisław Arlak 
19 maja, czwartek, Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana, święto 
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.19) 
800 + Ks. Józef Gałda w 29 r. 
śm. oraz zm. księży, zakon-
ników i siostry zakonne z 
Diecezji Pińskiej 
1800 – w int. dz.-bł. z prośbą 
o bł. Boże i potrzebne łaski 
dla Andrzeja 
1800 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.8) 

20 maja, piątek  
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.20) 
700 – o Boże bł., zdrowie i 
wszelkie potrzebne łaski dla 
Janiny z ok. 93 rocz. urodzin 
800 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.9) 
1800 zbiorowa: + cr. Kowal-
czyków i Morlów; + Stefa-
nia, Jan, Zdzisław Karcz; 
Janina, Michał Misztal; + 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 

15.05.2016 r. 
 

 Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego. Uroczystość ta kończy Okres Wielkanocny, 
a tym samym czas Komunii św. wielkanocnej. Dziś można 
uzyskać odpust zupełny za udział w śpiewie hymnu O 
Stworzycielu Duchu przyjdź.  

 Uroczystą Mszą św. z udziałem J.E.Ks. Abpa Henryka 
Hosera i J.Em.Ks. Kardynała Kazimierza Nycza nasza 
Gmina Wawer będzie składać Bogu dziękczynienie za 150 
lat istnienia. Po Mszy św. Burmistrz Wawra zaprasza na 
koncert. Uroczystości te będą miały miejsce dziś, 15 maja 
br. o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Zerzniu 

 Dziś ofiary składane na tacę są przeznaczone na Krajowy 
Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w 
2016 r. Bóg zapłać. 

 Dziś, w niedzielę 15 maja po Mszy św. o godz. 11.30 w 
salce katechetycznej odbędzie się spotkanie wszystkich 
kandydatów do Bierzmowania. Wejście od strony kance-
larii. 

 W poniedziałek, w uroczystość Św. Andrzeja Boboli, pa-
trona Polski i metropolii warszawskiej msze św. będą od-
prawione o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 

  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbędzie się w 
najbliższy czwartek - 19 maja - w święto Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego Kapłana podczas mszy św. o godz. 16.45, zaś 
Uroczysta I Komunia Św. z udziałem zaproszonych 
gości będzie miała miejsce w niedzielę - 22 maja na Mszy 
św. o godz. 10.00. Zawierzamy dzieci i ich rodziny wsta-
wiennictwu 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 

 W zeszłym tygodniu odbyła się 21. miesięczna kwesta na 
rzecz budowy organów piszczałkowych w naszym ko-
ściele. Zebraliśmy 6 709,36 zł; 30 eurocentów i 2 korony 
czeskie. Obecnie na koncie bankowym zgromadziliśmy 
339 330 zł, co stanowi około 30% potrzebnej kwoty, zakła-
dając, że cena instrumentu zaproponowana przez zakład 
organmistrzowski na początku zbiórki we wrześniu  2014 
roku nie ulegnie zbyt dużej zmianie. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy wspierają to nasze wspólne 
dzieło. Organy to jeden z najważniejszych elementów 
wyposażenia świątyni, dobro wspólne nie tylko Parafian, 
ale Wszystkich, którzy niezależnie od miejsca zamieszka-
nia przychodzą do naszej świątyni i uczestniczą w świętej 
liturgii. Cieszymy się, że spotyka się to z coraz większym 
zrozumieniem, ale nadal usilnie prosimy, by propagować tę 
sprawę wśród swoich bliskich i dalszych krewnych, znajo-
mych i przedsiębiorców. Przy okazji przypominamy, że 
cena jednej piszczałki wynosi 700 zł. W organach będzie 
ponad 1600 piszczałek. Zachęcamy, by patronować po-

Dz 2,1-11; 
1 Kor 12,3b-
7.12-13;  
J 20,19-23  

Wieczorem w dniu 
Zmartwychwstania, 
tam gdzie przeby-
wali uczniowie, 
gdy drzwi były 
zamknięte z obawy 
przed Żydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Po-
kój wam! A to po-
wiedziawszy, poka-
zał im ręce i bok. 
Uradowali się za-
tem uczniowie uj-
rzawszy 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 powie-
dział im: Weźmij-
cie Ducha Święte-
go! Którym odpu-
ścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a 
którym zatrzyma-
cie, są im zatrzy-
mane.  

szczególnym piszczałkom, pamiętając, że nawet w dalekiej 
przyszłości, nasze organy nadal będą grały na chwałę Bo-
żą.  

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

 Trwają przygotowania do Anińskiego Pikniku Rocznico-
wego 12-tego czerwca. 
Jedną z atrakcji będzie prezentacja multimedialna dotyczą-
ca historii parafii i  naszego osiedla. Dziękujemy za przeka-
zane do tej pory zdjęcia. Jednocześnie prosimy jeśli ktoś z 
naszych Parafian mógłby wypożyczyć zdjęcia: dawnego 
kasyna 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 Pro-
boszczem. (już są dwa rowery; jeden duży, drugi mały) 
Zapraszamy do współpracy panów i ministrantów, którzy 
pomogą rozstawić namioty i scenę. U naszej Siostry Elż-
biety znajduje się lista, na którą można się wpisać. 
Prosimy również o modlitwę w intencji naszego pikniku. 
Za wszelkie wsparcie Bóg zapłać! 

 XI Spotkanie Przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego pod 
hasłem Kiedy serce otworzy paszczę zaprasza naszych 
parafian we środę 8 czerwca 2016 o godz. 18.00 w domu i 
ogrodzie przy ul. Niemodlińskiej 36  

 Koła Różańcowe serdecznie zapraszają na pielgrzymkę do 
Częstochowy w dniu 04 czerwca 2016. Bliższe informacje i  
zapisy u P. Janusza, tel 600 199 017 i P. Janiny, tel. 507 
478 245. Wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 5.40 

 Porady prawne, Prawo Rodzinne, Cywilne i Karno-
Administracyjne będą udzielane bezpłatnie osobom po-
trzebującym. Dziś, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 
zapraszamy zainteresowanych do pokoju Poradni Rodzin-
nej. Wejście od strony kancelarii parafialnej. Swoją wizytę 
prosimy wcześniej zgłaszać telefonicznie pod numer kan-
celarii parafialnej 22 613 07 20, lub w zakrystii. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

 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 

 Paweł Rosołowski, kawaler z Międzylesia i Katarzyna 
Alicja Scholl, panna z par. tutejszej 

Silni jednością  
 

 Tchnienie Ducha 
Świętego idzie przez całą 
historię Kościoła. Wciąż 
na nowo i w sposób nie-
pojęty dostrzegamy Jego 
obecność i działanie. Jak 
Chrystus udzielił Ducha 
Świętego Apostołom, jak 
posłał Go zgromadzone-
mu ludowi w Jerozolimie 
w dniu Pięćdziesiątnicy, 
tak użycza Go i nam, 
byśmy byli jedno, silni 
miłością i wiarą, umoc-
nieni Jego siedmiorakimi 
darami. Gdyby dziś św. 
Paweł zapytał nas, jak 
kiedyś Efezjan, czy 
otrzymaliśmy Ducha 
Świętego, może wielu 
odpowiedziałoby jak oni: 
"„nawet nie słyszeliśmy, 
że istnieje Duch Święty”. 
A przecież Duch Święty, 
ze swymi darami i chary-
zmatami, prowadzi nas 
do dojrzałości i pełni 
życia Bożego. Mocą 
otrzymanego Ducha 
Świętego mogą Aposto-
łowie rozdawać łaski 
zbawienia i odpuszczać 
grzechy. Z chwilą gdy 
Duch Święty oświecił ich 
umysły – zrozumieli 
naukę, którą mieli głosić, 
pojęli istotę Królestwa, 
które mieli budować i 
dawać o nim świadectwo 
życia. Przez wieki wzbu-
dza Kościołowi świętych, 
daje wolę i siłę męczen-
nikom i wyznawcom. 
Jest Obrońcą i Duszą 
Kościoła, ożywia i jedno-
czy wszystkie Jego 
członki. Dziś tak bardzo 
trzeba, aby znów zstąpił i 
odnowił oblicze ziemi, 
naszej ziemi. 
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