
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. 

chrzest: Bianka 
1800 – z podziękowaniem 
za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o Boże bł., zdrowie 
dla Krystyny i Pawła w 1. 
r. ślubu 
 

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  
 

1800  - w intencji nowożeń-
ców: Joanny i Łukasza 
1900 ślub: Ilona i Michał 

11 czerwca, Niedziela 
Najświętszej Trójcy, 

uroczystość 
700 + Ryszard Wysocki w 
24. r. śm.  
830  KBO; - w intencji 
ofiarodawców na organy 
830  + Eugeniusz Gałda 
(greg.28) 
1000 – w intencji dzieci 
przystępujących do Pierw-
szej Komunii Św. oraz ich 
rodzin 
chrzest: Krystyna Zuzan-
na, Antoni, Andrzej 
1130 + Władysław i Geno-
wefa Marcjanek, Janina 
Durko 
1300 + Antoni Okniński 

NMP, Matki Kościoła, 
święto 

700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.22) 
800 + Jan Matecki w 41. r. 
śm. 
1800 + Bolesław w 26. r. 
śm., Aniela, Józef, Zbi-
gniew, cr. Łęgowskich, 
Boguszewskich, Rogu-
skich 

6 czerwca, wtorek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.23) 
800 + Leszek Janowski 
1800 + Wiesława(k) Bli-
charska 

7 czerwca, środa,  
700 + Stanisław Radużycki 
z okazji 100. rocz. urodzin, 
Zofia Radużycka, ich 
rodzice oraz Jerzy Kusak 
800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.24) 
1800 zbiorowa: – zbioro-
wa: - w intencji wynagra-
dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata, oraz 
dziękczynnej za Jego in-
tronizację w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; 
- za Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - o 
nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; + Marian 
Szustka w rocz. urodzin; + 
Lucyna Zakrzewska w 30. 
dni po śm.; + Urszula 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zesłania  

Ducha Świętego   
04.06.2017 

4 czerwca, Niedziela 
Zesłania Ducha Św., 

uroczystość 
700 – z prośbą o bł. Boże 
dla Anieli Badura w 90. 
rocz. urodzin oraz w inten-
cji dz.-bł. w 40. r. ślubu 
PP. Stanisława i Zofii  
830  RM; w intencjach 
Kościoła, Ojca Św., Oj-
czyzny, Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzienni-
ka oraz, aby Bóg Wszech-
mogący wspierał łaską 
Ducha św. dzieci komunij-
ne, ażeby zawsze były 
blisko Boga i razem z Nim 
szły przez swoje życie 
1000 – w intencji dzieci, 
które rok temu przystąpiły 
do Pierwszej Komunii Św. 
oraz ich rodzin 
1130 + Edward w 8. r. śm. 
oraz rodziców z obydwu 
stron 
1300 za Ojczyznę; - o bł. 
Boże oraz wszelkie po-
trzebne łaski dla Kamili i 
Maksymiliana z okazji 
urodzin i opiekę Bożą dla 
c.r. w czasie najbliższych 
wyjazdów; - dz.-bł. w 84. 
rocz. urodzin dla Henryka
(m), w 45. r. urodzin dla 
Mariusza, oraz w 56. r. 
ślubu Henryki i Henryka; - 
o zdrowie i bł. Boże dla 
c.r. Olszewskich; + Leszek 
Modliński z okazji imienin 
chrzest; Zoja, Oliwier 
1800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.21) 
5 czerwca, poniedziałek, 

Wójtowicz z racji pogrze-
bu 

8 czerwca, czwartek, 
Jezusa Chrystusa, Naj-
wyższego i Wiecznego 

Kapłana, święto 
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.25) 
800 – o Boże bł., zdrowie 
duszy i ciała dla Zygmunta 
1645 I Komunia Św. 
1800 – o Boże bł. i potrzeb-
ne łaski dla Mai Sujko w 2. 
r. urodzin 

9 czerwca, piątek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.26) 
800 zajęta 
1645 I Komunia Św. 
1800 zbiorowa: - dz.-bł. w 
18. r. urodzin Natalii, z 
prośbą o łaskę dobrych 
wyborów w życiu; + Kry-
styna Kobza w 30. dni po 
śm.  

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

mnienie 
700  + Eugeniusz Gałda 
(greg.27) 
800 – w intencji Wojciecha 
z racji 29. rocz. urodzin, z 
prośbą o zdrowie i Boże bł. 
1545 ślub: Hanna i Woj-
ciech 
1645 I Komunia Św. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
Zesłanie Ducha Świętego 

4.06.2017 r. 
  

 Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Uroczystość ta kończy Okres 
Wielkanocny, a tym samym czas Komunii św. wiel-
kanocnej. Dziś można uzyskać odpust zupełny za 
udział w śpiewie hymnu O Stworzycielu Duchu 
przyjdź.  

 Całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu stała 
się faktem. Od poniedziałku do soboty po Mszy 
św. o godz. 8.00 do godz. 18.00 jest możliwość indy-
widualnej Adoracji. Słowa uznania dla wszystkich, 
którzy włączyli się w Boże dzieło wyraził Ks. Abp 
Henryk Hoser SAC. Serdeczne Bóg zapłać wszyst-
kim! 

 Dziś, 4 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy dzieci 
rocznicowe wraz z rodzinami na uroczystość 
Rocznicy I Komunii Św.  

 Pierwsza Komunia Św. dzieci w naszej parafii 
odbędzie się w najbliższy czwartek - 8 czerwca - w 
święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana 
podczas mszy św. o godz. 16.45, zaś Uroczysta I 
Komunia Św. z udziałem zaproszonych gości bę-
dzie miała miejsce w niedzielę - 11 czerwca na Mszy 
św. o godz. 10.00. Zawierzamy dzieci i ich rodziny 
wstawiennictwu Matki Bożej i Św. Józefa. 

 Bóg zapłać za ofiary składane dziś do skarbonki na 
środku kościoła Dar Serca, a przeznaczone na budo-
wę świątyni Opatrzności Bożej 

 Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie z nami 
bawili się w zeszłą niedzielę podczas naszego jubi-
leuszowego pikniku. Przed Procesją w Boże Ciało 
pragniemy wręczyć dyplomy z podziękowaniem tym 
wszystkim, którzy osobiście zaangażowali się w ten 
bogaty program. Dochód z pikniku został w pełni 
przeznaczony na budowę organów piszczałkowych 
w naszej świątyni. Zebraliśmy ponad 18 tys. zł. 
Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do 
osób i firm, które zaangażowały się w organizację 
wydarzenia. Dziękujemy Urzędowi Dzielnicy Wa-
wer, firmie Kotwica, cukierni Kowalski i Pod Dęba-
mi, Piekarni Grzybki, Firmie Grycan i Pura Vida, 
harcerzom z ZHR i ZHP , artystom i przedszkola-
kom, Komitetowi Budowy Organów, konferansje-
rom, panom pomagającym przy rozkładaniu namio-
tów i sprzątaniu, panu Krzysztofowi za czuwanie 
nad elektryką, osobom, które przygotowały fanty 

Dz 2,1-11; 
1 Kor 12,3b-
7.12-13; 
 J 20,19-23  

Wieczorem w dniu 
Zmartwychwstania, 
tam gdzie przeby-
wali uczniowie, gdy 
drzwi były za-
mknięte z obawy 
przed Żydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Po-
kój wam! A to po-
wiedziawszy, po-
kazał im ręce i bok. 
Uradowali się za-
tem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A 
Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam. 
Po tych słowach 
tchnął na nich i 
powiedział im: 
Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym 
odpuścicie grze-
chy, są im odpusz-
czone, a którym 
zatrzymacie, są im 
zatrzymane.  

oraz upiekły ciasta do piknikowej kawiarenki ugoto-
wały wyśmienite zupy, osobom pomagającym przy 
grillu, wszystkim ofiarodawcom oraz paniom Asi i 
Renacie za wielotygodniowe czuwanie nad cało-
kształtem wydarzenia. 

 Wszystkich, którzy chcieliby spotkać się na pikniku 
parafialnym w przyszłym roku prosimy o głos na 
projekt osiedlowy nr 2 w ramach budżetu party-
cypacyjnego. Głosujemy od 14-tego do 30-tego 
czerwca internetowo lub w Urzędzie Dzielnicy przy 
ul. Żegańskiej 1. 

 Serdecznie zachęcamy do nabycia pamiątkowej 
książki „Dwa Jubileusze”. Publikacja zawiera 30 
unikalnych tekstów, które napisało 30 naszych para-
fian. Jest to barwna mozaika historii, wspomnień, a 
także relacji i prezentacji grup, który działały i dzia-
łają w naszej parafialnej wspólnocie. W książce znaj-
dziemy też kilkadziesiąt zdjęć z życia parafii, w 
tym grupowe zdjęcia, które były wykonywane w 
Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Publikację można 
nabyć na chórze lub pod chórem, a dochód z niej w 
całości przeznaczony jest na budowę organów. 

 We wtorek 6 czerwca o godz. 18.00 serdecznie za-
praszamy do ogrodu Pani Aldony Kraus ul. Niemo-
dlińska 36 w Aninie na kolejne, dwunaste już święto 
ks. Jana Twardowskiego. W tym roku spektakl 
poetycki w reżyserii Teresy Lipowskiej pt. "Szedłem 
tu tyle lat" - wykonanie Teresa Lipowska i Grzegorz 
Gierak. Ponadto wystąpi teatr Raj z Targówka ze 
sztuką "O Chrzcie"oraz "Mały Książe" w wykonaniu 
scholki i scholi ze Szkoły Podstawowej nr 218 z 
Anina. 

 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. 

 W naszej parafii organizujemy spływ kajakowy rze-
ką Świder. Spływ odbędzie się w sobotę 17 czerwca. 
Koszt 40 zł. Zapisy u ks. Pawła w zakrystii. 

 Zapowiedzi Przedślubne 
 Bartosz Rzadki, kawaler i Agnieszka Kukla, panna, 

oboje z par. tutejszej 

Wieczernik dziejów  
 
 Wieczernik powtarza 
się w życiu każdego z 
nas. Żyjemy tajemni-
cą, która tam się doko-
nała. Szkoda, że gło-
sząc tę tajemnicę po-
trafimy ją wyrażać, 
jakby w bełkocie 
dziecka. Duch Święty 
jest tchnieniem Syna 
Bożego. Otrzymujemy 
Go, gdy przystępuje-
my do Syna na 
„odległość tchnienia”. 
Wtedy następuje nowe 
życie, odradza się 
duch człowieka i staje 
się zaczynem odno-
wienia ziemi. Ta 
Światłość prawdziwa 
„zmienia serc wierzą-
cych wnętrza” przez 
całą historię Kościoła. 
Cały Kościół ze 
wszystkimi swoimi 
funkcjami i charyzma-
tami stanowi jeden 
wielki organizm – 
Mistyczne Ciało Chry-
stusa – ożywiane Du-
chem Świętym. Duch 
Święty jest najwięk-
szym wielkanocnym 
darem Zmartwych-
wstałego Chrystusa, 
jest pełnią misterium 
paschalnego. Zesłanie 
Ducha Świętego po-
twierdza, że Jezus 
zmartwychwstał i zo-
stał wyniesiony do 
chwały Ojca, a równo-
cześnie stale jest obec-
ny pośród nas. 
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