
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 Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Księża wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

śm., Regina Majcherska w 
20 r. śm., Henryk Maj-
cherski w 6. r. śm., Hele-
na Kociszewska w 25. r. 
śm. 
chrzest: Aleksander 
1800 + Grzegorz Goncza-
ronek w 5. r.śm. 

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  
 

Katarzyny; - o bł. Boże i 
wszelkie potrzebne łaski 
dla 12-to letniego Michał-
ka; - o bł. Boże dla Woj-
ciecha z okazji rocznicy 
urodzin; - o bł. Boże i 
zdrowie dla Zofii i c.r.; + 
Bronisław Gies w 5. 
r.śm.; + Piotr w 5. r.śm., 
c.r. Maszczaków, Bara-
nów i Moreniów; + Stani-
sława(k) Mazur w 1. 
r.śm.; + Witold Połeć w 
pół roku po śm.; + Halina 
i Bolesław Bobińscy, 
Włodzimierz Cichocki, 
ich rodzice i rodzeństwo; 
+ Władysław Jaśkiewicz 
w 25. r.śm., Helena Jaś-
kiewicz w 10. r. śm., 
Edward Kiciński w 15. r. 

700 + Janina Bąk (greg.30) 
800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.3)  
1800 zbiorowa: – zbioro-
wa: - w intencji wynagra-
dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzyżo-
wi i Ewangelii, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasnogór-
skie; - o nawrócenie i 
łaskę trzeźwości dla Mar-
ka; - o szczęśliwą opera-
cję i opiekę MB dla Danu-
ty Kępińskiej oraz o Boże 
bł. dla zespołu operujące-
go; - w int. Zofii Mach z 
okazji imienin, z podzię-
kowaniem za dar życia i 
otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże bł., zdrowie i 
opiekę MB dla niej i c.r.; 
+ Bartosz Dzikowski; + 
Alicja Dziemidek w 2. 
r.śm.; + Zofia Gawry-
szewska, Stanisława(k), 
Julian, Zdzisław i Jerzy 
Szaber 

18 maja, czwartek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.4) 
800 + Stanisław Musiej w 
20. r.śm., Halina w 5. 
r.śm. 
1800 – o dar nowych po-

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Wielkanocna   

14.05.2017 

14 maja, 5 Niedziela 
Wielkanocy 

700 + Zofia Debelska w 
wigilię imienin 
830 – o Boże bł. z okazji 
26. r. urodzin Piotra, z 
prośbą o bł. dla całej ro-
dziny oraz dla Jolanty o 
zdrowie i bł. dla całej 
rodziny 
1000 KBO  
1000 + Janina Bąk 
(greg.27) 
1130 + Stanisława(k) Wan-
da Saran w 3.r.śm. oraz 
zm. z rodziny 
1300  + Józef Zduniuk i 
jego rodzice: Jadwiga i 
Józef 
chrzest: Livia Jadwiga, 
Zuzanna, Anna Maria 
1800 – dz. – bł. w 95. r. 
urodzin Zofii Zuchowicz i 
zmarłych rodziców 

15 maja, poniedziałek,  
700 + Janina Bąk (greg.28) 
800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.1) 
18

00
 + Janusz Bułhak w 

40. r.śm. 
16 maja, wtorek, Św. 

Andrzeja Boboli, prezbi-
tera i męczennika, pa-

trona Polski, uroczystość 
700 + Janina Bąk (greg.22) 
800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.2) 
1800 + Jan Oljasz w 31. 
r.śm., Stanisława(k) 
Oljasz, Jan Kępiński w 4. 
r.śm., Zofia Kępińska 

17 maja, środa,  

wołań do Zgrom. Sióstr 
Świętej Rodziny 

19 maja, piątek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.5) 
800 – o Boże bł. w dniu 94. 
urodzin dla Janiny 
1800 zbiorowa: + Ks. 
Józef Gałda w 30. r.śm., 
zmarłych księży i siostry 
zakonne i zakonników z 
diec. Pińskiej; + Stanisław 
Bielawka z racji imienin  

20 maja, sobota,  
700  + Barnardyna Kowal-
czyk, c.r. Kowalczyków i 
Morlów 
800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.6) 
1630 ślub; Cezary i Joanna 
1800  + Helena, Zofia i 
Krystyna 

21 maja, 6 Niedziela 
Wielkanocy 

700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.7) 
830 – o Boże bł. dla Pawła, 
Krzysztofa i Hanny 
1000 + Władysław Jaśkie-
wicz 
1130 – o dobrą diagnozę, 
uzdrowienie i bł. Boże dla 
Barbary 
1300  zbiorowa; - o Boże 
bł. i pomoc Ducha Św. dla 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
5 Niedzielę Wielkanocy 

14.05.2017 r. 
  

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

 Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone sa na Wyże 
Seminarium Duchowne naszej Diecezji. Bóg zapłać! 

 Dzisiaj na godz. 11.30 zapraszamy wszystkie dzieci 
przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii 
Św.. J est to już ostatnie nasze spotkanie w ramach 
rocznego przygotowania, połączone z wręczeniem 
całotygodniowego planu Pierwszej Komunii Św..  

 Dziś wieczorem o godz. 19.00 zapraszamy na kolejny 
wykład Kursu Biblijnego. Temat spotkania:  

 Dzieci i młodzież zapraszamy na wakacyjny wyjazd 
rekolekcyjno-wypoczynkowy w Góry Świętokrzy-
skie. Wyjazd odbędzie się w dniach 31 lipca-6 
sierpnia. Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Paw-
ła. 

 „Wakacje u Cioci w Borach Tucholskich” to oferta 
dla dzieci - w wieku od lat 7 do 14 na wyjazd w termi-
nach 1-15 i 16-31 lipca. P. Małgorzata Mickiewicz tel 
696 350 350 

 W naszych modlitwach pamiętajmy o pielgrzymach 
powracających z Fatimy z uroczystych obchodów 
100. rocznicy Objawień Fatimskich. 

 Dzisiaj odbywa się kolejna kwesta na rzecz budowy 
organów piszczałkowych w naszym kościele. Po 
każdej Mszy Świętej można wesprzeć nasze wspólne 
dzieło ofiarami składanymi do puszek oraz poprzez 
zakup cegiełek. Ksiądz Proboszcz oraz Komitet Budo-
wy Organów dziękują za dotychczas złożone ofiary. 
Bóg zapłać! Zachęcamy do dalszego wspierania budo-
wy organów finansowo oraz modlitwą, a także prosi-
my o osobiste włączenie się do pomocy przy prowa-
dzeniu zbiórki i w działania Komitetu Budowy Orga-
nów. Wszelkie informacje są dostępne u Ks. Probosz-
cza, Pana Organisty oraz u osób prowadzących zbiór-
kę. Msza Św. o godz. 10 zostanie odprawiona w 
intencji wszystkich wspierających dzieło budowy 
organów. 

 Już za dwa tygodnie, 28 maja, odbędzie się aniński pi
knik jubileuszowy połączony z premierą wyjątko-
wej książki o naszej parafii. Już teraz zaprasza-
my parafian i gości do radosnego świętowania. Nadal 
też prosimy o fundowanie nagród do konkursów. 
Poszukujemy też Panów, którzy zechcą dyżurować 
przy grillu. Grupy parafialne i wszystkich, którzy chcą 
się włączyć w przygotowania pikniku zapraszamy na 

Dz 6,1-7;  
1 P 2,4-9; 
J 14,1-12  

Niech się nie trwoży serce 
wasze. Wierzycie w Boga? I 
we Mnie wierzcie. W domu 
Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i 
przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem. 
Znacie drogę, dokąd Ja idę. 
Odezwał się do Niego To-
masz: Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę? Odpo-
wiedział mu Jezus: Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca ina-
czej jak tylko przeze Mnie. 
Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. 
Ale teraz już Go znacie i 
zobaczyliście. Rzekł do 
Niego Filip: Panie, pokaż 
nam Ojca, a to nam wystar-
czy. Odpowiedział mu Jezus: 
Filipie, tak długo jestem z 
wami, a jeszcze Mnie nie 
poznałeś? Kto Mnie zoba-
czył, zobaczył także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz: 
Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w 
Ojcu, a Ojciec we Mnie? 
Słów tych, które wam mówię, 
nie wypowiadam od siebie. 
Ojciec, który trwa we Mnie, 
On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w 
Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie - wierzcie 
przynajmniej ze względu na 
same dzieła. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, będzie 
także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, 
owszem, i większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca.  

ostatnie spotkanie organizacyjne w niedzielę 21 maja 
o godzinie 19 w salce przy kancelarii. Więcej infor-
macji można uzyskać u p. Żukowskiej, nr tel. 609 615 
039 lub u p. Organisty, nr tel. 608 309 743. 

 Przygotowując się do naszych parafialnych jubileu-
szów, które są znakiem wdzięczności Bogu za Jego 
opiekę i błogosławieństwo, zrodziła się wśród grup 
modlitewnych piękna inicjatywa - całodzienna Adora-
cja Najśw. Sakramentu. W tym celu pragniemy 
adoptować dolną kaplicę pw. Bożego Miłosierdzia w 
naszym kościele. Szczególnej adaptacji wymaga ta-
bernakulum i monstrancja. Od poniedziałku do soboty 
po Mszy św. o godz. 8.00 do godz. 18.00 byłaby moż-
liwość indywidualnej Adoracji. Koszt zamówionych 
prac wacha się w granicach 8 tys. zł. Ofiary na ten cel 
można składać w kopercie z nazwiskiem, lub bez do 
Skarbonki Dar Serca znajdującej się na środku ko-
ścioła. Już dziś dziękujemy PP. Katarzynie i Michało-
wi, Odnowie w Duchu Św. Kołu Różańcowemu oraz 
kilku bezimiennym ofiarodawcom. Bóg zapłać! 

 W piątek 19 maja o godz. 17.00 zapraszamy do Czy-
telni Naukowej Biblioteki Wawerskiej ul. Trawiasta 
10 na spotkanie z anińską poetką, malarką p. Alicją 
Francman i promocję jej tomiku wierszy "Bywa róż-
nie". Pani Alicja bardzo wspiera budowę organów 
piszczałkowych w naszym kościele. Na ubiegłorocz-
nym festynie organowym można było wylicytować jej 
grafiki oraz nabyć tomik poezji - cały dochód został 
przeznaczony na budowę organów. 
Na naszym kolejnym pikniku parafialnym, który od-
będzie się już za dwa tygodnie bo 28 maja, będzie 
można wylicytować inne prace artystki - również 
wspierając w ten sposób budowę organów. 

 Zapowiedzi Przedślubne 
  Łukasz Matuszczak, kawaler z Warszawy i Joanna 

Maria Szczepaniak, panna z par. tutejszej 
 Piotr Stanisław Deptuch, kawaler z Warszawy i Justy-

na Łuniewska, panna z parafii tutejszej 
 Paweł Adam Trzeciak, kawaler z par. tutejszej i Aneta 

Monika Kawczyńska, panna z Kondrajca Szlacheckie-
go 

 Sebastian Waldemar Suchecki, kawaler z par. tutej-
szej i Anna Świtaj, panna z par. Stare Kupiski 

Chrystus i my  
 
 Chrystus jest skałą i 
fundamentem naszego 
chrześcijaństwa, jest jego 
istotą i treścią. On jest 
Pasterzem, który wy-
przedając nas, przeszedł 
przez bramę śmierci do 
życia. Kto za Nim idzie 
posiada radość i praw-
dziwą wolność. O tym 
mówi nam dzisiejsza 
liturgia. Ale my potrafi-
my tłumaczyć się, że nie 
możemy obowiązków 
wypełnić, bo nie wiemy 
jak to zrobić. To uniwer-
salny powód rozgrzesza-
nia się z każdej słabości i 
bierności. Dotyczy to 
zarówno spraw codzien-
nych, jak i zagadnień 
religijnych czy proble-
mów wiary. W liturgii 
dzisiejszej słyszymy, że 
my wszyscy ochrzczeni 
jesteśmy naprawdę 
„plemieniem wybranym, 
królewskim kapłań-
stwem, świętym naro-
dem i ludem Bogu na 
własność przeznaczo-
nym”. Teraz i my może-
my przez Chrystusa i w 
Chrystusie składać du-
chowe ofiary Bogu: na-
szą wiarę, spełniane 
obowiązki i miłość w 
takiej formie, jaką Bóg 
dla nas wybiera. Do 
naszej funkcji kapłań-
skiej należy również 
składać Bogu dziękczy-
nienia za życie swoje i 
całego świata. Powoła-
niem wiernych jest być 
świętym narodem i two-
rzyć niejako świątynię 
osób złączonych z sobą i 
z Bogiem tajemnicą 
naszej wiary. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170514.html#czytania
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