
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. 

1300 + Antoni Okniński i 
Antoni Taczalski 
1800 + Stanisława, Euge-
niusz Jacak, Stefania, 
Antoni Rusinowscy, Zbi-
gniew, Jadwiga, Jan Mar-
cinkiewicz 

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  
 

11 czerwca, sobota, Św. 
Barnaby, Apostoła, 

wspomnienie 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.11) 
800 - wolna 
1800 – w 11 r. ślubu Bo-
żenny i Krzysztofa Dmow-
skich, o bł. Boże dla jubi-
latów na dalsze lata wspól-
nego życia  
1800 + Stanisława (k), Jan 
Jeżowscy, cr. Jeżowskich, 
Raczkowskich 
12 czerwca, 11 Niedziela 

Zwykła 
700 + Marian i Wiesław 
Łysiak 
830 - zajęta   
1000 - zajęta  
1130  + Marian Filipczuk 
(greg.12) 

Borowicz; + Bolesława (k) 
Witczak w 21 r. śm. i 
Bronisław Witczak w 25 r. 
śm.  
1800 + Bolesław w 25 r. 
śm., cr. Łęgowskich, Bo-
guszewskich, Roguskich 
 
6 czerwca, poniedziałek  

700 + Marian Filipczuk 
(greg.6) 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska (greg.26) 
1800 – dz.-bł. z ok. 11 r. 
święceń kapłańskich księ-
ży: Grzegorza, Mariusza, 
Tomasza, Mariusza, Piotra 
i Mariusza 
1800 + Wiesława (k) Bli-
charska 

7 czerwca, wtorek  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.7) 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska (greg.27) 
1800 + Siostra Daniela 
Kaczmarczyk 
1800 - wolna 

8 czerwca, środa, Św. 
Jadwigi Królowej, wspo-

mnienie 
700 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska (greg.28) 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.8) 
800 + Bolesław Pietkiewicz 
w rocz. śm. 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata,  z prośbą o Jego 
intronizację w naszych 

INTENCJE MSZALNE 

10 Niedziela  
Zwykła  

05.06.2016 

5 czerwca, 10 Niedziela 
Zwykła 

700 + Marian Filipczuk 
(greg.5) 
830 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska (greg.25) 
830 + Jan Matecki w 40 r. 
śm.   
1000 – RM - w int. Ojca 
Św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, Telewizji 
Trwam, Naszego Dzienni-
ka  
1130 + Władysław, Geno-
wefa Marcjanek, Janina 
Durko  
1130 – przeżywając Dzień 
Rodziny w przedszkolu 
Sióstr Prezentek módlmy 
się o Boże bł. dla wszyst-
kich dzieci, ich rodziców, 
całych rodzin oraz dla 
sióstr i wszystkich pracow-
ników przedszkola Sióstr 
Prezentek  
1300 – Chrzest: Jan Kraus, 
Konstancja Kraus, zbioro-
wa: - dz.-bł. z racji 28 
urodzin Wojtka; - dz.-bł. z 
racji imienin Jolanty; + 
Stanisława (k), Włady-
sław, Tadeusz, Romuald 
Zarzyccy; Genowefa i 
Stanisław Siwek; + Leszek 
Modliński z racji imienin; 
+ Regina Jedynak w 7 r. 
śm., + Jadwiga Krawczyk, 
Józefa (k) Kur; + Helena, 
Władysław, Andrzej, Kon-
rad, Stanisław, cr. Kajka, 
Kret; + Marian Grocholski 
w 100. rocz. ur., + Piotr i 
Jadwiga Maj; + Sabina 

sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; 
- za Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - dz.-
bł. w 18 r. urodzin Alek-
sandry, + Janina, Franci-
szek Nowaccy, Weronika, 
Alfons Wawrzyniak, Ja-
dwiga, Władysław Orpel, 
Marianna, Elżbieta, Mate-
usz, Stanisław Arlak; + 
Henryka (k) Boksa w 2 r. 
śm., Wacław Boksa; Kry-
styna, Róża, Bolesław 
Żarscy, Krzysztof Kwiat-
kowski   

9 czerwca, czwartek 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.9) 
800 + dziadek Michał 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska (greg.29)  
1800 - wolna 

10 czerwca, piątek, Bł. 
Bogumiła, biskupa, wspo-

mnienie  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.10) 
700 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska (greg.30) 
800 - wolna  
1800 zbiorowa: + Stanisław 
Jaworski w 30 dz. po śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 10. Niedzielę Zwykłą 

05.06.2016 r. 
 

 Wczoraj, w sobotę 4 czerwca w Katedrze Diecezji 
Warszawsko-Praskiej J.E. Ks. Abp Henryk Hoser 
wyświęcił dla naszej diecezji 6 nowych kapłanów. 
Otoczmy ich naszymi sercami i modlitwami. 

 W dzisiejszą niedzielę ofiarami do puszki Dar serca 
(na środku kościoła) wspieramy budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej. Bóg zapłać! 

 Jutro, w poniedziałek 6 czerwca o godz. 18.00 bę-
dzie sprawowana Msza św. w 11. rocznicę święceń 
kapłańskich ks. Mariusza i pięciu księży - kole-
gów kursowych. Zapraszamy do udziału w tej Eu-
charystii naszych Parafian. 

  Nabożeństwa czerwcowe są odprawiane codziennie 
przez cały miesiąc czerwiec o godz. 17.30. Serdecz-
nie zapraszamy! 

 Trwają przygotowania do Anińskiego Pikniku 
Rocznicowego 12-tego czerwca. 
Jedną z atrakcji będzie prezentacja multimedialna 
dotycząca historii parafii i  naszego osiedla. Dzięku-
jemy za przekazane do tej pory zdjęcia.  
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 

 Porady prawne, Prawo Rodzinne, Cywilne i Kar-
no-Administracyjne będą udzielane bezpłatnie oso-
bom potrzebującym. Dziś, po Mszy św. wieczornej o 
godz. 18.00 zapraszamy zainteresowanych do pokoju 
Poradni Rodzinnej. Wejście od strony kancelarii 
parafialnej. Swoją wizytę prosimy wcześniej zgła-
szać telefonicznie pod numer kancelarii parafialnej 
22 613 07 20, lub w zakrystii. 

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

1 Krl 17,17-
24; 
Ga 1,11-19; 
Łk 7,11-17  

Jezus udał się do 
pewnego miasta, 
zwanego Nain; a szli 
z Nim Jego ucznio-
wie i tłum wielki. 
Gdy zbliżył się do 
bramy miejskiej, 
właśnie wynoszono 
umarłego - jedynego 
syna matki, a ta była 
wdową. Towarzyszył 
jej spory tłum z mia-
sta. Na jej widok Pan 
użalił się nad nią i 
rzekł do niej: Nie 
płacz! Potem przystą-
pił, dotknął się mar - 
a ci, którzy je nieśli, 
stanęli - i rzekł: Mło-
dzieńcze, tobie mó-
wię wstań! Zmarły 
usiadł i zaczął mó-
wić; i oddał go jego 
matce. A wszystkich 
ogarnął strach; wiel-
bili Boga i mówili: 
Wielki prorok po-
wstał wśród nas, i 
Bóg łaskawie nawie-
dził lud swój. I roze-
szła się ta wieść o 
Nim po całej Judei i 
po całej okolicznej 
krainie. 

godz. 10.00. (zelatorka Dorota) 

 Do przyjęcia pielgrzymów w naszej parafii w ra-
mach Światowych Dni Młodzieży zostało około 50 
dni. Naszych gości będziemy witać w środę, 20 lip-
ca, pożegnamy zaś w poniedziałek, 25 lipca. Ostat-
nie informacje wskazują, że z powodów niezależ-
nych od naszej parafii przyjmiemy mniej osób niż 
pierwotnie zakładano. Podczas Pikniku Parafialnego 
(12 czerwca br.) wolontariusze parafialni Świato-
wych Dni Młodzieży będą dystrybuować przy jed-
nym ze stoisk pamiątkowe cegiełki w formie orygi-
nalnych małych cegłówek z wypalonymi: z jednej 
strony logo Światowych Dni Młodzieży, a z drugiej 
symbolem Pana Jezusa – rybą z wpisanym greckim 
imieniem Zbawiciela. Dochód z ich sprzedaży zosta-
nie przeznaczony na pokrycie kosztów organizacji 
Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii, w 
szczególności posiłków, przejazdów autokarowych 
oraz ubezpieczenia. Istnieje także możliwość finan-
sowego wsparcia w formie przelewu na rachunek 
bankowy naszej parafii o numerze: 75 1030 1654 
0000 0000 3405 5000 z dopiskiem „Światowe Dni 
Młodzieży”. Serdecznie zapraszamy na zebranie 
po Mszy św. o godz. 11.30 w niedzielę 19 czerwca 
br. wszystkich naszych parafian, którzy gościć 
będą w swoich domach młodzież z Hong Kongu. 

 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 
przyszłych 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 
pieczęcią parafii i podpisem ks. Proboszcza. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Kaj Piotr Bergman, kawaler i Anna Maria Grabow-
ska, panna oboje z par. tutejszej 

X Niedziela zwykła 
 

 Z Bożą pomocą  
 
 Nasze życie jest ciągłym 
stawaniem się i przemija-
niem, zdobywaniem i 
traceniem, światłem i 
cieniem. Czas nam dany i 
tworzywa, które człowiek 
przetwarza i przyswaja, 
doświadczenia świata 
zewnętrznego i wewnętrz-
nego, wszystko to ma 
swoje granice i choć się 
rozwija, to zostaje znisz-
czone i jest przejściem do 
nowego początku. Dzi-
siejsza liturgia przyprowa-
dza nas to tej tajemnicy. 
Ta prawda nie jest wymy-
słem ludzkim i trzeba 
wysiłku myśli i woli, 
abyśmy nie odzierając 
człowieka z jego wielkiej 
godności nie stawiali się 
na miejscu Stwórcy, dzię-
ki któremu my i wszystko 
na świecie jest obecne. 
Wydaje się nam bowiem, 
że budujemy świat poza 
oczami Bożymi, gdy tym-
czasem nasza wielkość i 
nadzieja tkwi we współu-
czestnictwie w Jego woli i 
współdziałaniu z Jego siłą 
i darami. Nawet myśli i 
dzieła mędrców, chociaż 
przemawiają do nas, nie 
są bez światłocieni a tylko 
komentarzami Bożego 
słowa i Jego dzieła. To nie 
przenośnia, ale fakt, „że 
słowa Pana mogą być 
prawdą w naszych sło-
wach” i w naszym działa-
niu. To tak się dzieje, jak 
w symfonii, że istotny 
instrument włącza się 
dyskretnie w kulminację i 
dzieło nabiera wtedy 
pełnego piękna i wyrazu. 
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