
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. (22) 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. 

Józef, Michał i zm. z c.r. 
Grzelców, Genowefa i 
Józef, zm. z c.r. Adamczy-
ków  
chrzest: Maurycy 
1800 – o bł. Boże dla Janiny 
i Wojciecha z okazji 40. r. 
ślubu, z prośbą o potrzebne 
łaski dla c.r. 

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  
 

(greg.14) 
830 – o zdrowie dla Krysty-
ny, Stanisława, ich dzieci 
wnuków i prawnuków oraz 
c.r.; + Leokadia, Stanisław, 
Franciszek, Maria, Adam i 
Marcin 
1000 KR Intencja ewange-
lizacyjna: Aby chrześcijanie 
w Afryce dawali profetycz-
ne świadectwo pojednania, 
sprawiedliwości i pokoju, 
naśladując Jezusa miłosier-
nego. 
1130 – przeżywając dzień 
rodziny w przedszkolu 
Sióstr Prezentek, módlmy 
się o bł. Boże dla dzieci i 
ich rodziców oraz dla Sióstr 
i wszystkich pracowników 
przedszkola 
1300 + Aniela, Natalia, Sta-
nisław, Florian, Franciszek, 

19. r.śm., Agata Zielińska, 
Jadwiga Zielińska 
1800 + Ks. prał. Wiesław 
Kalisiak 

23 maja, wtorek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.9) 
800 + Jerzy Nowak w 1. 
r.śm. 
1800 + Aniela, Józef, Bole-
sław, Zbigniew, c.r. Rogu-
skich, Boguszewskich, 
Łęgowskich 

24 maja, środa, NMP 
Wspomożycielki Wier-

nych, wspomnienie 
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.10) 
800 + Zofia Migdalska – 
Romaniuk, Sergiusz Roma-
niuk 
1800 zbiorowa: – zbiorowa: 
- w intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz dzięk-
czynnej za Jego intronizację 
w naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzyżowi 
i Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - w int. 
Uli i Maćka z prośbą o łaskę 
pocieszenia i bł. Boże w ich 
rodzinie; - o łaskę nawróce-
nia i trzeźwości dla Marka 
oraz bł. Boże i potrzebne 
łaski dla Joanny w dniu 
imienin; + Cecylia i Stani-
sław Miłkowscy, Franciszka
(k) Miłkowska, Stanisław 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
Wielkanocna   

21.05.2017 

21 maja, 6 Niedziela Wiel-
kanocy 

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 
Katarzyny; - o bł. Boże i 
wszelkie potrzebne łaski dla 
12-letniego Michałka; - o bł. 
Boże dla Wojciecha 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, Baranów i 
Moreniów; + Stanisława(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 Jaśkiewicz 
w 10. r. śm., Edward Kiciń-
ski w 15. r. śm., Regina 
Majcherska w 20 r. śm., 
Henryk Majcherski w 6. r. 
śm., Helena Kociszewska w 
25. r. śm. 
chrzest: Aleksander 
1800 + Grzegorz Gonczaro-
nek w 5. r.śm. 

22 maja, poniedziałek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.8) 
800 + Andrzej Bernaciak w 
3. r.śm. 
1800 + Lucjan Popławski w 

Ruciński oraz zm. z ich 
rodzin; + Sławomir Mar-
kowski w 30. dni po śm.; + 
Danuta Łysik i rodzice: Jan i 
Janina Flisek, Józef i Zofia 
Łysik 

25 maja, czwartek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.11) 
800 + Kazimierz w 30. r.śm., 
cr. Krawczaków i Kaletów 
1800 + Maria i Tadeusz 
Wyszkowscy 
26 maja, piątek, Św. Filipa 

Nereusza, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.12) 
800 + Genowefa Syta, Balbi-
na, Tomasz i Józef 
1800 zbiorowa: + Janina, 
Michał Misztal, Stefania, 
Jan, Zdzisław Karcz; + 
Bogusława(k) Sobczyk; + 
Teresa Borowska w 2. r.śm.; 
+ Pelagia Bombik w 30. dni 
po śm.  

27 maja, sobota,  
700  + Eugeniusz Gałda 
(greg.13) 
800 zajęta 
1800  - o zdrowie dla Kasi za 
wstawiennictwem bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki 
28 maja, 7 Niedziela Wiel-
kanocy, Wniebowstąpienie 

Pańskie, uroczystość 
700 + Eugeniusz Gałda 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
6 Niedzielę Wielkanocy 

21.05.2017 r. 
  

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

 W poniedziałek po wieczornej Mszy zapraszamy na 
adorację Najświętszego sakramentu, w której wezmą 
udział również wędrownicy i przewodniczki - skauci 
Europy. 

 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. 

  

 Już za tydzień, 28 maja, odbędzie się aniński piknik j
ubileuszowy połączony z premierą wyjątkowej 
książki o naszej parafii. Już teraz zapraszamy parafian 
i gości do radosnego świętowania. Mszę św. Jubileu-
szową o godz. 10.00 odprawi J.E. Ks. Abp Henryk 
Hoser SAC. Nadal też prosimy o fundowanie na-
gród do konkursów. Grupy parafialne i wszystkich, 
którzy chcą się włączyć w przygotowania pikniku 
zapraszamy na ostatnie spotkanie organizacyjne dziś, 
w niedzielę 21 maja o godzinie 19 w salce przy kan-
celarii. Więcej informacji można uzyskać u p. Żukow-
skiej, 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 waha 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 kolejnym bezimiennym 
ofiarodawcom oraz pielgrzymom powracającym z 
Fatimy za ofiarę 1700 zł na rzecz przystosowania 
dolnej kaplicy do całodziennej adoracji. Bóg zapłać! 

 Serdecznie dziękujemy z ubiegłotygodniową kwestę 
na budowę organów piszczałkowych w naszym ko-
ściele - dzięki ofiarności parafian i gości zebraliśmy 7 
531 zł. Stan konta wynosi obecnie 550 003, 99 

Dz 8,5-8.14-
17;  
1 P 3,15-18; 
J 14,15-21  

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Je-
żeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowy-
wać moje przykaza-
nia. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Pocie-
szyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze 
- Ducha Prawdy, któ-
rego świat przyjąć nie 
może, ponieważ Go 
nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was prze-
bywa i w was będzie. 
Nie zostawię was 
sierotami: Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, 
a świat nie będzie już 
Mnie oglądał. Ale wy 
Mnie widzicie, ponie-
waż Ja żyję i wy żyć 
będziecie. W owym 
dniu poznacie, że Ja 
jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w 
was. Kto ma przyka-
zania moje i zacho-
wuje je, ten Mnie 
miłuje. Kto zaś Mnie 
miłuje, ten będzie 
umiłowany przez 
Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i 
objawię mu siebie. 

zł. Prosimy o dalsze modlitewne i materialne wspiera-
nie naszego dzieła - mamy już około połowy potrzeb-
nej kwoty. 

 Dziękując z całego serca Paniom, które przygoto-
wały palmy na nasze świąteczne uroczystości uzbiera-
no ofiary na sumę 9242zł. Tak jak w poprzednich 
dwóch latach suma ta została podzielona na dwie 
części. Jedna część została przekazana na utrzymanie 
naszego kościoła, a druga na fundusz budowy orga-
nów. Serdeczne Bóg zapłać! 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Crea-
tor" wspólnie z Oazą i Domowym Kościołem zapra-
sza na Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w 
sobotę 3 czerwca 2017r. Rozpoczynamy Uroczystą 
Mszą Świętą o godz. 18.00, a następnie w programie:- 
konferencja o Duchu Świętym; - rozważanie fragmen-
tów Pisma Świętego; - modlitwa ciszą i śpiewem; - 
uwielbienie; - modlitwa o dary Ducha Świętego; - 
indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem. 

 Koło Różańcowe zaprasza na 5. Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Żywego Różańca do Częstochowy. Ha-
słem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Idźmy i gło-
śmy jak Maryja”. Wyjazd autokarem sprzed kościoła 
w dniu 3 czerwca o godz. 5.30. Informacje i zapisy u 
P. Janiny tel. 507 478 245. Serdecznie zapraszamy 

 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 

 Jan Krzysztof Urbanowicz, kawaler z par. tutejszej i 
Olga Winiarczyk, panna z par. w Tłuszczu 

 Adrian Andrzej Pazio, kawaler z par. tutejszej i Alek-
sandra Pruska, panna z par. w Inowłodzu 

Źródło wiary i miłości  
 
 Chociaż przeżywamy 
obecnie okres wielka-
nocny, to liturgia już 
przygotowuje nas do 
kolejnej tajemnicy zba-
wienia: do uroczystości 
Wniebowstąpienia i 
Zesłania Ducha Święte-
go. Dzisiejsze czytania 
koncentrują naszą uwagę 
na Duchu Świętym. 
Autentyzm życia chrze-
ścijańskiego możliwy 
jest właśnie przy współ-
pracy człowieka z Du-
chem Świętym. Otwar-
tość na Jego dary stano-
wi źródło wewnętrznej 
siły ducha, wiary i miło-
ści. „Ukryte tchnienie 
Ducha Bożego powodu-
je, iż duch ludzki otwie-
ra się również wobec 
zbawczego i uświęcają-
cego samootwarcia się 
Boga. Dzięki łasce 
uczynkowej, która jest 
darem Ducha Świętego, 
człowiek wchodzi w 
„nowość życia”, zostaje 
wprowadzony w Boży i 
nadprzyrodzony wy-
miar”. Sam Duch Święty 
kształtuje w nas prawdę 
o Chrystusie, o Jego 
Krzyżu i Odkupieniu. 
Inaczej każdy z nas wy-
tworzyłby sobie własne 
pojęcie i obraz Chrystu-
sa na swój użytek, a to 
byłoby coś w rodzaju 
„pobożnego przedsta-
wienia”. To właśnie 
Duch Święty jest pomo-
cą i obroną przed sądami 
ludzkimi i uzdalnia nas 
do przebywania z Chry-
stusem Zmartwychwsta-
łym. 
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