
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. 

z okazji 20. rocznicy 
urodzin  
1300 – z racji urodzin i 
Dnia Matki dla Wandy 
1800 – o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla Bolesła-
wa (m) i Danuty Bryń-
skich 

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  
 

800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.17) 
1800 - wolna 
1800 + Janina Jóźwicka z 
ok. ur. i im. 
29 maja, IX Niedziela 

Zwykła 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.29) 
830 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.18) 
830- KR  
1000 Rocznica I Komunii 
Św. 
1130 – z podziękowaniem 
za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o bł. Boże, zdro-
wie i dar mądrości Bożej 

1800 + Bronisław Ges w 
6 r. śm.  

24 maja, wtorek, 
NMPanny Wspomoży-
cielki Wiernych, wspo-

mnienie  
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.24) 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.13) 
1800 - wolna 
1800 + Lucjan Popławski 
w 18 r. śm., jego rodzice 
i rodzeństwo z rodzinami 

25 maja, środa 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.25) 
700 - wolna 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.14) 
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; + 
Danuta Łysik w 5 r. śm., 
Jan i Janina Flisek, Józef 
i Zofia Łysik; + Maria, 
Jan, Zofia Kaniowscy, 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Trójcy Św.  
22.05.2016 

 
22 maja, VIII Niedziela 
Zwykła, Najświętszej 
Trójcy, uroczystość 

700 – o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla Włady-
sławy z ok. ur. i całej jej 
rodziny 
830 – o zdrowie dla Kry-
styny i Stanisława (m), + 
Leokadia, Stanisław, 
Franciszek, Maria, Ad-
am, Janina, Władysława 
(k), Marcina, cr. Wró-
blów, Wiewiórków, 
Radzikowskich  
830 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.22)  
1000 I Komunia Święta 
1130 + Aniela i Aleksan-
der Siwek, Małgorzata i 
Jan Sterna 
1300 + Janina Irena 
Prawdzic-Makowska 
(greg.11) 
1300 – w int. dz.- bł. z ok. 
65 r. ślubu Ireny i Filipa 
Macieja 
1800 + Ks. Wiesław Kali-
siak 
23 maja, poniedziałek  

700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.23) 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.12) 
1800 + Aniela w 12 r. 
śm., cr. Roguskich, Bo-
guszewskich, Łęgow-
skich, Cyborg 

cr. Kaniowskich, Bere-
dów; - o bł. Boże, opiekę 
M. Bożej, potrzebne 
łaski i dary Ducha Św., 
prawdziwą radość z każ-
dego kolejnego dnia dla 
Barbary – Katarzyny 
Góreckiej z ok. 18 ur.  
 

26 maja, czwartek, 
Najśw. Ciała i Krwi 

Chrystusa, uroczystość 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.26) 
800 + Maria i Tadeusz 
Wyszkowscy 
1000 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.15) 
1100 + Adam Pyszkie-
wicz 
1800 + Teresa Borowska 
w 1 r. śm. 

27 maja, piątek  
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.27) 
700 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
(greg.16) 
800 - wolna 
1800 zbiorowa:  

28 maja, sobota 
700 + Wiesława (k) Filip-
czuk (greg.28) 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Trójcy Świętej 

22.05.2016 r. 
 

 Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Najświętszej 
Trójcy.  

  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbyła się w mi-
niony czwartek - 19 maja - w święto Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego Kapłana. Dziś na Mszy św. o godz. 10.00 
uroczysta I Komunia św. z udziałem zaproszonych 
gości. Zawierzamy dzieci i ich rodziny wstawiennictwu 
Matki Bożej i Św. Józefa.  

  Jutro - w poniedziałek, z racji na dzień rozdania pamiątek 
dzieciom pierwszokomunijnym Adoracji Najświętszego 
Sakramentu nie będzie.  

 Za tydzień, 29 maja o godz. 10.00 zapraszamy dzieci 
rocznicowe wraz z rodzinami na uroczystość Rocznicy I 
Komunii Św. Spowiedź św. dzieci rocznicowych rozpocz-
nie się w sobotę - 28 maja o godz. 16.00 

 Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów w na-
szym kościele dziękują za dokonane w tym tygodniu 
wpłaty na konto oraz ofiary do skarbonki pod chórem. 

 Zapraszamy wszystkich w najbliższy czwartek na Uro-
czystość Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu będą odpra-
wione o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Proce-
sja do czterech ołtarzy rozpocznie się po Mszy św. o 
godz. 11.00. Trasa procesji do czterech ołtarzy: ul. 
Bosmańska, Stradomska, V Poprzeczna do Kajki i dalej 
ul. Odrodzenia, ( ołtarz III w tym miejscu przygotują 
rodzice dzieci pierwszokomunijnych) - Homera, i powrót 
ul. Alpejską, Kajki, VI Poprzeczną i Rzeźbiarską. Do 
udziału w procesji zapraszamy Asystę Kościelną, Panów 
z Kościelnej Służby Porządkowej, ministrantów, lekto-
rów, scholę, bielanki i sypaczki, dzieci pierwszokomunij-
ne w strojach liturgicznych. Prosimy też o usunięcie sa-
mochodów z trasy procesyjnej. Zwracamy się z prośbą do 
mężczyzn o pomoc w niesieniu chorągwi podczas proce-
sji. 

  Podczas oktawy Bożego Ciała zapraszamy codziennie 
do udziału w nabożeństwach z procesją o godz. 17.30. 

  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 doty-
cząca historii parafii i  naszego osiedla. Dziękujemy za 
przekazane 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 
konkursu. W tej sprawie prosimy o kontakt z Księdzem 
Proboszczem. (już są dwa rowery; jeden duży, drugi ma-

Prz 8,22-31; 
Rz 5,1-5;  
J 16,12-15  

Jezus powiedział 
swoim uczniom: 
Jeszcze wiele 
mam wam do 
powiedzenia, ale 
teraz [jeszcze] 
znieść nie może-
cie. Gdy zaś 
przyjdzie On, 
Duch Prawdy, 
doprowadzi was 
do całej prawdy. 
Bo nie będzie 
mówił od siebie, 
ale powie 
wszystko, cokol-
wiek usłyszy, i 
oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. 
On Mnie otoczy 
chwałą, ponie-
waż z mojego 
weźmie i wam 
objawi. Wszyst-
ko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlate-
go powiedziałem, 
że z mojego weź-
mie i wam obja-
wi.  

ły) 
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 infor-
macje 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 
potrzebującym. Dziś, po Mszy św. wieczornej o godz. 
18.00 zapraszamy zainteresowanych do pokoju Poradni 
Rodzinnej. Wejście od strony kancelarii parafialnej. Swo-
ją wizytę prosimy wcześniej zgłaszać telefonicznie pod 
numer kancelarii parafialnej 22 613 07 20, lub w zakry-
stii. 

 Zachęcam do zakupu "Naszego Dziennika" a w nim m. 
in. artykuł Anny Zechenter o tym, jak Rosja ograła Za-
chód i rusza do walki o utracone w latach 90. XX wieku 
pozycje. A także, czy globalne korporacje zmiaż-
dżą polskie rolnictwo? Odpowiedź znajdą Państwo w 
Naszym Dzienniku, który dostępny jest przy wyjściu z 
Kościoła. 

 Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej serdecznie 
zaprasza parafian, rodziny z dziećmi i młodzież na piknik 
z okazji finału akcji „Kilometry Caritas” będącej próbą 
bicia rekordu Guinnessa w układaniu najdłuższego ciągu 
monet jednozłotowych. Piknik odbędzie się dnia 29 maja 
2016 roku w Warszawie, u zbiegu ulic Zielenieckiej, 
Targowej i Zamoyskiego (przy błoniach Stadionu Naro-
dowego, vis a vis Teatru Powszechnego) w godzinach od 
13:00 do 20:00. Przewidziane liczne atrakcje dla doro-
słych i dla dzieci. Serdecznie zapraszamy, bo i ty możesz 
wziąć udział w biciu Rekordu Guinnessa! Akcję można 
wesprzeć wrzucając złotówkę do puszek Caritas. 

Zapowiedzi przedślubne: 

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

 Zbigniew Tadeusz Manasterski, kawaler z Warszawy i 
Anna Barbara Świątecka, panna z par. tutejszej 

W imię  

Trójcy Najświętszej  

 
 Życie chrześcijanina 
rozpoczyna się w Imię 
Trójcy Najświętszej i 
wszystkie etapy tego 
życia są znaczone imie-
niem Ojca i Syna i Du-
cha Świętego. Uczy nas 
Kościół, że Bóg ze-
chciał uchylić wobec 
człowieka rąbka swoich 
tajemnic. Całe Pismo  
św. – to przecież mowa 
Boga do człowieka, 
którego stworzył na 
obraz i podobieństwo 
swoje, którego jest 
przyczyną i najgłębszą 
racją bytu, którego 
przez Chrystusa odku-
pił, a przez Ducha 
Świętego uświęca. Ni-
gdy nas nie porzuca ani 
z nas nie rezygnuje. 
Syna Swego dał na 
śmierć, jako ofiarę za 
nas i dar dla nas. W 
słowach i czynach Jezus 
objawia całą głębię 
miłości i bogactwa mi-
łosierdzia Trójcy Świę-
tej dla nas ludzi i całego 
świata. Miłość – to 
istota tajemnicy Trójcy 
Świętej. Miłość, która 
emanuje z samej głębi 
istoty Boga, nie jest – 
jak u nas – uczuciem, 
przymiotem, lecz jest 
Osobą. Ta osobowa 
Miłość została światu 
dana w Synu, aby nikt 
nie zginął. Człowiek 
może tylko jedno uczy-
nić: pozwolić się zba-
wić przyjmując Ją jako 
dar. Kto zamyka się na 
Prawdę i Miłość Bożą, 
sam odcina się od źró-
deł zbawienia. 
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