
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. 

Kur; + Helena, Władysław, 
Andrzej, Konrad, Stanisław, 
cr. Kajka, Kret; + Marian 
Grocholski w 100 rocz. ur., 
+ Piotr i Jadwiga Maj; + 
Sabina Borowicz;  
1800 + Bolesław w 25 r. śm., 
cr. Łęgowskich, Boguszew-
skich, Roguskich 

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  
 

1130 + Władysław, Genowe-
fa Marcjanek, Janina Durko  
1130 – przeżywając Dzień 
Rodziny w przedszkolu 
Sióstr Prezentek módlmy się 
o Boże bł. dla wszystkich 
dzieci, ich rodziców, całych 
rodzin oraz dla sióstr i 
wszystkich pracowników 
przedszkola Sióstr Prezentek  
1300 – Chrzest: Jan Kraus, 
Konstancja Kraus, zbioro-
wa: - dz.-bł. z racji 28 uro-
dzin Wojtka; - dz.-bł. z racji 
imienin Jolanty; + Bolesława 
(k) w 21 r. śm. i Bronisław 
(m) w 25 r. śm. Witczak; 
Stanisława (k), Władysław, 
Tadeusz, Romuald Zarzyccy; 
Genowefa i Stanisław Si-
wek; + Leszek Modliński z 
racji imienin; + Regina 
Jedynak w 7 r. śm., + Jadwi-
ga Krawczyk, Józefa (k) 

31 maja, wtorek, Nawie-
dzenie Najświętszej Maryi 

Panny, święto  
700 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.20) 
800 – w int. rekolekcji i Bogu 
wiadomej 
1800 + Antoni Rogalewski w 
2 r. śm.  
1800 – dz.-bł. w 19 r. ślubu 
Wiesławy i Leszka Pawło-
wicz, z prośbą o Boże bł. dla 
nich i cr. 

1 czerwca, środa, Św. Ju-
styna, męczennika, wspo-

mnienie 
700 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.21) 
700 – o powołania do Zgro-
madzenie Sióstr Rodziny 
Maryi 
800 + Marian Filipczuk 
(greg.1) 
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; - 
dz. z okazji urodzin Marka; 
+ Aniela, Natalia, Stanisław 
(m), Florian, Franciszek (m), 
Józef (m), Michał Grzelec; 
Genowefa, Józef (m) Adam-
czyk; Ryszard Firek   

2 czerwca, czwartek 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.2) 
700 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.22) 

INTENCJE MSZALNE 

9 Niedziela  
Zwykła  

29.05.2016 

 
29 maja, IX Niedziela 

Zwykła 
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.29) 
830 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.18) 
830- KR Intencja ogól-
na: Aby we wszystkich 
krajach świata kobiety były 
traktowane z czcią i szacun-
kiem oraz by doceniano ich 
niezbędny wkład w życie 
społeczne. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby rozpowszechniał się 
w rodzinach, wspólnotach i 
grupach zwyczaj odmawia-
nia Różańca w intencji 
ewangelizacji i pokoju. 
1000 Rocznica I Komunii 
Św. 
1130 – z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz z proś-
bą o bł. Boże, zdrowie i dar 
mądrości Bożej z okazji 20. 
rocznicy urodzin  
1300 – z racji urodzin i Dnia 
Matki dla Wandy 
1800 – o bł. Boże i potrzebne 
łaski dla Bolesława (m) i 
Danuty Bryńskich 

30 maja, poniedziałek  
700 + Wiesława (k) Filipczuk 
(greg.30) 
800 + Władysław w 19 r. śm., 
Jadwiga, Wacław, Pelagia, 
Jan i Stanisław, cr. Gro-
chowskich i Oklińskich 
1800 – dz. w 80 r. urodzin 
Anny Górskiej z prośbą o bł. 
Boże, zdrowie, siły i opiekę 
MB, + rodziców i rodzeń-
stwo 
1800 + Janina Irena Prawdzic
-Makowska (greg.19) 

800 + Ks. Jan Twardowski 
1800 + Janina i Czesław 
Mitrus  
1800 + Stanisław (m) Dani-
luk, cr. Daniluków 

3 czerwca, piątek, Naj-
świętszego Serca Pana 

Jezusa, uroczystość  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.3) 
700 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.23) 
800 + Bogumiła (k) w 45 r. 
śm.  
1800 zbiorowa:  
4 czerwca, sobota, Niepoka-
lanego Serca Najśw. Maryi 

Panny, wspomnienie 
700 – wynagradzająca 
700 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.24) 
800 + Marian Filipczuk 
(greg.4) 
1800 + Leszek Sowa (im.), + 
Edmund Sowa w 9 r. śm. 
1800 – o bł. Boże i wszelkie 
potrzebne łaski dla Gustawa 
z ok. 80 urodzin  

5 czerwca, X Niedziela 
Zwykła 

700 + Marian Filipczuk 
(greg.5) 
830 + Janina Irena Prawdzic-
Makowska (greg.25) 
830 + Jan Matecki w 40 r. śm.   
1000 – RM - w int. Ojca Św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 
Maryja, Telewizji Trwam, 
Naszego Dziennika  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  9. Niedzielę Zwykłą 

29.05.2016 r. 
 

 Dziś, 29 maja o godz. 10.00 dzieci, które w ubiegłym roku przystąpi-
ły do Pierwszej Komunii św. obchodzą Rocznicę I Komunii Św. W 
modlitwie dziękczynnej pragniemy zwrócić się do dobrego Boga za 
wiele łask zesłanych dzieciom i ich rodzinom. 

 Podziękowania płynące z głębi serca pragniemy złożyć wszystkim, 
którzy uświetnili czwartkowe obchody Bożego Ciała: grupom parafial-
nym, a szczególnie Grupie Odnowy w Duchu św. i Siostrom przygoto-
wującym ołtarze stacyjne oraz Siostrze Elżbiecie, mieszkańcom, którzy 
przystroili swoje domy, Asyście Kościelnej, Panom z Kościelnej Służ-
by Porządkowej Totus Tuus, Panom i Młodzieży niosącym chorągwie, 
harcerkom i harcerzom, lektorom, ministrantom, scholi, bielankom, 
sypaczkom i dzieciom pierwszokomunijnym w strojach liturgicznych 
wraz z rodzicami. Szczególne podziękowania dla Policji za zabezpie-
czenie trasy procesji. Bóg zapłać Wam wszystkim! 

 Przez wszystkie dni oktawy Bożego Ciała /do piątku włącznie/ o 
godz. 17.15 odmawiamy Nieszpory o Najśw. Sakramencie i od środy 
Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa. Na zakończenie oktawy po 
procesji odbędzie się obrzęd błogosławieństwa wianków. 

  W piątek 3.06 uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Msze św. 
będą odprawione o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Można tego dnia spoży-
wać pokarmy mięsne. 

  Nabożeństwa czerwcowe rozpoczynające się we środę, - będą odpra-
wiane codziennie przez cały miesiąc czerwiec o godz. 17.30 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesią-
ca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najśw. 
Sakramentu od godz. 15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po 
południu od godz. 16.00. Msza św. pierwszo-piątkowa o godz. 16.30. 
Tego dnia kancelaria parafialna będzie nieczynna. Do chorych ksiądz 
Marek uda się w piątek - 3 czerwca od godz. 9.00., a Ks. Proboszcz (z 
racji wyjazdu) w sobotę 4 czerwca od godz. 9.00. W sobotę różaniec 
wynagradzający o godz. 6.30. 

 28 maja minęła 35 r. śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyń-
skiego. To patron naszego Instytutu Kardiologii. Pamiętajmy o modli-
twie w int. jego beatyfikacji. 

 Trwają przygotowania do Anińskiego Pikniku Rocznicowego 12-tego 
czerwca. 
Jedną z atrakcji będzie prezentacja multimedialna dotycząca historii 
parafii i  naszego osiedla. Dziękujemy za przekazane do tej pory zdję-
cia. Jednocześnie prosimy jeśli ktoś z naszych Parafian mógłby wypo-
życzyć 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 mały, ipad i bardzo wartościowe książki) 
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! 

 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 Częstocho-
wy 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 potrzebującym. 
Dziś, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 zapraszamy zainteresowa-
nych do pokoju Poradni Rodzinnej. Wejście od strony kancelarii para-
fialnej. Swoją wizytę prosimy wcześniej zgłaszać telefonicznie pod 
numer kancelarii parafialnej 22 613 07 20, lub w zakrystii. 

1 Krl 8,41-
43; Ga 1,1-
2.6-10; 
Łk 7,1-10  

Gdy Jezus dokończył 
swoich mów do ludu, 
który się przysłuchiwał, 
wszedł do Kafarnaum. 
Sługa pewnego setnika, 
szczególnie przez niego 
ceniony, chorował i bliski 
był śmierci. Skoro setnik 
posłyszał o Jezusie, wysłał 
do Niego starszyznę ży-
dowską z prośbą, żeby 
przyszedł i uzdrowił mu 
sługę. Ci zjawili się u 
Jezusa i prosili Go usilnie: 
„Godzien jest, żebyś mu to 
wyświadczył, mówili, 
kocha bowiem nasz naród i 
sam zbudował nam syna-
gogę”. Jezus przeto wybrał 
się z nimi. A gdy był już 
niedaleko domu, setnik 
wysłał do Niego przyjaciół 
z prośbą: „Panie, nie trudź 
się, bo nie jestem godzien, 
abyś wszedł pod dach mój. 
I dlatego ja sam nie uwa-
żałem się za godnego 
przyjść do Ciebie. Lecz 
powiedz słowo, a mój 
sługa będzie uzdrowiony. 
Bo i ja, choć podlegam 
władzy, mam pod sobą 
żołnierzy. Mówię temu: 
»Idź« – a idzie; drugiemu: 
»Chodź« – a przychodzi; a 
mojemu słudze: »Zrób to« 
– a robi”. Gdy Jezus to 
usłyszał, zadziwił się i 
zwracając się do tłumu, 
który szedł za Nim, rzekł: 
„Powiadam wam: Tak 
wielkiej wiary nie znala-
złem nawet w Izraelu”. A 
gdy wysłani wrócili do 
domu, zastali sługę zdro-
wego.  

 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 najdłuż-
szego ciągu monet jednozłotowych. Piknik odbędzie się dnia 29 maja 
2016 roku w Warszawie, u zbiegu ulic Zielenieckiej, Targowej 
i Zamoyskiego (przy błoniach Stadionu Narodowego, vis a vis Teatru 
Powszechnego) w godzinach od 13:00 do 20:00. Przewidziane liczne 
atrakcje dla dorosłych i dla dzieci. Serdecznie zapraszamy, bo i ty 
możesz wziąć udział w biciu Rekordu Guinnessa! Akcję można wes-
przeć wrzucając złotówkę do puszek Caritas. 

 W przyszłą niedzielę zbiórką do puszki wspierać będziemy budowę 
świątyni Opatrzności Bożej. 

 Róża Różańcowa - Różaniec Rodziców Św. Jana Pawła II zaprasza 
na modlitwę i spotkanie rodziców w każdą pierwszą niedziele miesiąca, 
po mszy św. o godz. 10.00. (zelatorka Dorota) 

 Do przyjęcia pielgrzymów w naszej parafii w ramach Światowych Dni 
Młodzieży zostało około 50 dni. Naszych gości będziemy witać w 
środę, 20 lipca, pożegnamy zaś w poniedziałek, 25 lipca. Ostatnie 
informacje wskazują, że z powodów niezależnych od naszej parafii 
przyjmiemy mniej osób niż pierwotnie zakładano. 
 Przypominamy o zbieraniu plastikowych nakrętek, które można zosta-
wić w pokoju ministrantów i lektorów na zapleczu kościoła w kartonie 
oznaczonym logo Światowych Dni Młodzieży. Zebraliśmy ich już 
wystarczająco dużo na wyprodukowanie różańców. Obecnie będą one 
zbierane na dofinansowanie przyjazdu grup z Ukrainy. Akcja zbierania 
plastikowych nakrętek będzie trwać do niedzieli, 26 czerwca 2016 r. 
Prosimy o nieprzynoszenie ich po tym terminie. Wszystkim, którzy 
włączyli lub włączą się w tę akcję składamy serdeczne Bóg zapłać ! 
 Podczas Pikniku Parafialnego (12 czerwca br.) wolontariusze parafialni 
Światowych Dni Młodzieży będą dystrybuować przy jednym ze stoisk 
pamiątkowe cegiełki w formie oryginalnych małych cegłówek z wypa-
lonymi: z jednej strony logo Światowych Dni Młodzieży, a z drugiej 
symbolem Pana Jezusa – rybą z wpisanym greckim imieniem Zbawicie-
la. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów 
organizacji Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii, w szczególno-
ści posiłków, przejazdów autokarowych oraz ubezpieczenia. Istnieje 
także możliwość finansowego wsparcia w formie przelewu na rachunek 
bankowy naszej parafii o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 5000 
z dopiskiem „Światowe Dni Młodzieży”. 

 Dziękujemy za dokonane w tym tygodniu wpłaty na konto budowy 
organów oraz ofiary do skarbonki pod chórem. Gorąco zachęcamy, by 
obejmować swoim patronatem poszczególne piszczałki naszych przy-
szłych organów. Cena jednej piszczałki wynosi 700 zł.  Np. W ostatnią 
środę zostały zakupione dwie piszczałki z okazji Dnia Matki, które 
opatrzyliśmy okolicznościowym potwierdzeniem/certyfikatem, z pie-
częcią parafii i podpisem ks. Proboszcza. 

Zapowiedzi przedślubne: 

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

 Przemysław Adam Kurpiel, kawaler z Warszawy i Magdalena Syl-
wia Wojda, panna z par. tutejszej 

 Kaj Piotr Bergman, kawaler i Anna Maria Grabowska, panna oboje z 
par. tutejszej 

IX Niedziela zwykła  
 

 Spotkanie z Jezusem  
 
 W czytanej dziś Ewangelii 
Jezus stawia nam za wzór 
wiary i uczciwości setnika 
– żołnierza sprawiedliwe-
go, który odnalazł drogę 
do Jezusa i uwierzył w 
Niego. Był człowiekiem 
dobrym i pragnął pomagać 
współbraciom. Jego wiara 
była pełnym zaufaniem i 
głęboką czcią wobec Jezu-
sa i Jego nauki. Już w 
pierwszym czytaniu sły-
szymy, że Bóg chce być 
dostępny wszystkim lu-
dziom i słuchać ich trosk, 
a Ewangelia daje temu 
świadectwo. Równocze-
śnie jednak coraz jaśniej-
szą staje się prawda, że 
miejscem spotykania się z 
Bogiem, który zbawia 
wszystkich ludzi, nie jest 
już tylko świątynia z ka-
mieni i metali, lecz sam 
Jezus Chrystus, który 
istotnie łączy i przyczynia 
się do porozumienia i 
zgody wszystkich ludzi 
dobrej woli. Powszechną i 
podstawową zasadą ewan-
gelizacji naszych czasów 
jest: „w sprawach dotyczą-
cych istoty objawienia i 
życia chrześcijańskiego – 
jedność, zgoda i wierność, 
w rzeczach zaś drugorzęd-
nych – wolność, wyrozu-
miałość i tolerancja. A 
zawsze i we wszystkim 
Miłość” (DE 4). Aby ta 
prawda była należycie 
rozumiana, musi być słu-
chana również sercem, w 
milczeniu i ciszy, bo Jezus 
nie jest zwykłym nauczy-
cielem dzielącym się swo-
ją wiedzą. Jego słowa stają 
się rzeczywistością wiecz-
ną. 
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