
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. 

1300 zbiorowa; + Stanisła-

wa(k) i Eugeniusz Jacak, 

Stefania i Antoni Rusino-

wscy, Jadwiga, Zbigniew i 

Jan Marcinkiewicz, Lidia 

Adler, Robert Cieślak; + 

Edward, Henryk, c.r. Pul-

kowskich i Włodarczy-

ków; + Jerzy w 3. r.śm.; + 

Sławomira(k) Kowalska; 

+ Irena Pieniek w 30. dniu 

po śm. 

1800 – z podziękowaniem 

za otrzymane łaski oraz z 

prośbą o Boże bł., zdrowie 

dla PP. Małgorzaty i An-

drzeja w 22. r. ślubu oraz 

z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą dla nich i córki Ka-

rolinki 

 

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  

 

dla Janiny i Andrzeja w 

11. r. ślubu, a także o bł. 

Boże dla całej Rodziny 

1630 ślub: Renata i Krzysz-

tof 

1800  + Janina i Jan Ko-

towscy 

18 czerwca, 11 Niedziela 

Zwykła 

700 + Krystyna Kusnerz w 

15. r.śm.  

830  - o Boże bł. i zdrowie, 

potrzebne łaski dla Alicji 

w dniu urodzin 

1000 + Alina i Bolesław 

Paradowscy 

1130 – dz.-bł. w 51. r. 

ślubu PP. Halina i Krzysz-

tofa oraz z prośba o bł. dla 

całej Rodziny 

Antoniego z Padwy, 

prezbitera i doktora 

Kościoła, wspomnienie 

700 + Eugeniusz Gałda 

(greg.30) 

800 + Władysław Urawski 

w 3. r. śm. 

1645 – intencja Dzieci 

Pierwszokomunijnych 

1800 + Antoni Ziółkowski 

w dniu imienin, Antoni i 

Irena Kowalewscy 

14 czerwca, środa, Bł. 

Michała Kozala, biskupa 

i męczennika, wspomnie-

nie 

700 – dz.-bł. z racji 25. 

rocz. świeceń kapłańskich 

Ks. Zbigniewa 

800 zajęta 

1645 – intencja Dzieci 

Pierwszokomunijnych 

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, 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; + An-

drzej Kowalczyk w 19. 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  

Trójcy Świętej   

11.06.2017 

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, Euzebiusz Marcja-

nek 

1300 + Antoni Okniński, 

Leokadia i Stanisław, 

Antoni i Genowefa Ta-

czalscy 

chrzest: Bianka 

1800 – z podziękowaniem 

za otrzymane łaski oraz z 

prośbą o Boże bł., zdrowie 

dla Katarzyny i Pawła w 

1. r. ślubu 

12 czerwca, poniedzia-

łek,  
700 + Eugeniusz Gałda 

(greg.29) 

800 – o wierność Bogu dla 

wszystkich sióstr Św. 

Rodziny 

1800 – intencja Dzieci 

Pierwszokomunijnych 

13 czerwca, wtorek, Św. 

r.śm.; + Krzysztof Biały, 

Andrzej Nowak, Marianna 

Utnik, Ives Utnik 

15 czerwca, czwartek, 

Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, uroczy-

stość 

700 + Jacek Kruszewski w 

10. r. śm. 

830 + Józefa(k) Żakiewicz 

1000  - o Boże bł. dla Jolan-

ty z okazji imienin 

1100- za Parafian - Proce-

sja 

1800 + c.r. Dąbrowskich, 

Wilewskich, Skalskich, 

Janina i Edward Kopeć, 

Maria Hofmann 

16 czerwca, piątek,  
700 + Stefan Kowalski w 

23. r. śm. oraz jego rodzi-

ców 

800 – z prośbą o powrót do 

zdrowia dla Tomasza 

1800 zbiorowa: + Andrzej 

Kędziorek w 30. dni po 

śm.  

17 czerwca, sobota, Św. 

Brata Alberta Chmielow-

skiego, zakonnika, wspo-

mnienie 

700  zajęta 

800 – z prośbą o Boże bł. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na Niedzielę Trójcy Świętej 

11.06.2017 r. 

 Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Najświętszej 

Trójcy. 

 I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbyła się w 

miniony czwartek - 8 czerwca - w święto Jezusa Chry-

stusa, Najwyższego Kapłana. Dziś na Mszy św. o godz. 

10.00 uroczysta I Komunia św. z udziałem zaproszo-

nych gości. Zawierzamy dzieci i ich rodziny wstawien-

nictwu Matki Bożej i Św. Józefa.  

 Zapraszamy wszystkich w najbliższy czwartek na Uro-

czystość Bożego Ciała. Msze św. w tym dniu będą od-

prawione o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. 

Procesja do czterech ołtarzy rozpocznie się po Mszy św. 

o godz. 11.00. Trasa procesji do czterech ołtarzy: ul. 

Bosmańska, Stradomska, V Poprzeczna do Kajki i dalej 

ul. Odrodzenia,  Homera, i powrót ul. Alpejską, Kajki, VI 

Poprzeczną i Rzeźbiarską. Do udziału w procesji zapra-

szamy Asystę Kościelną, Panów z Kościelnej Służby 

Porządkowej, ministrantów, lektorów, scholę, bielanki i 

sypaczki, dzieci pierwszokomunijne w strojach liturgicz-

nych. Prosimy też o usunięcie samochodów z trasy pro-

cesyjnej. Zwracamy się z prośbą do mężczyzn o pomoc 

w niesieniu chorągwi podczas procesji. 

  Podczas oktawy Bożego Ciała zapraszamy codziennie 

do udziału w nabożeństwach z procesją o godz. 17.30. 

 13 czerwca, we wtorek - o godz. 15.00 zapraszamy na 

Różaniec Fatimski do Kaplicy Adoracji. Nabożeństwo 

rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

 Serdecznie zapraszamy dziś, w niedzielę na kolejną 

kwestę organową. Ta kwesta wypada w niedzielę ko-

munijną także bardzo prosimy o wsparcie ponieważ 

kilkoro stałych kwestujących będzie wyłączonych z tego 

powodu. Prosimy o zgłaszanie się przed mszą do p. 

organisty na chór po puszkę kwestarską.  

Stan konta organowego po ostatnich wpłatach wyno-

si 571 398,11 PLN 

 W naszej parafii organizujemy spływ kajakowy rzeką 

Świder w pobliżu Otwocka. Spływ odbędzie się w naj-

bliższą sobotę. Rozpoczniemy go o godz. 8.00 Mszą św. 

w naszym kościele, a następnie autokarem udamy się do 

Woli Karczewskiej. Koszt to 40 zł od osoby. Zostało 

jeszcze kilka wolnych miejsc. Chętnych zapraszamy 

bezpośrednio po Mszy do zakrystii. 

 Dzieci, które chcą sypać kwiatki podczas procesji 

Bożego Ciała s. Magdalena zaprasza na próbę w środę o 

godz. 18.00 przed głównym wejściem do kościoła. Ro-

dziców prosimy o pomoc, aby na czwartkowa procesję 

przygotowali dzieciom kwiatki. 

Wj 34,4b-6,8-

9; 

2 Kor 13,11-13; 

J 3,16-18  

Jezus powiedział 

do Nikodema: 

Tak Bóg umiło-

wał świat, że Sy-

na swego Jedno-

rodzonego dał, 

aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał 

życie wieczne. 

Albowiem Bóg 

nie posłał swego 

Syna na świat po 

to, aby świat po-

tępił, ale po to, 

by świat został 

przez Niego zba-

wiony. Kto wie-

rzy w Niego, nie 

podlega potępie-

niu; a kto nie 

wierzy, już został 

potępiony, bo nie 

uwierzył w imię 

Jednorodzonego 

Syna Bożego. 

 W związku ze spływem w najbliższą sobotę nie ma 

zbiorki ministrantów ani spotkania Drużyny Świętej 

Rodziny. Natomiast wszystkich ministrantów, lektorów, 

dziewczynki oraz ich rodziców zapraszamy na uroczyste 

zakończenie roku formacyjnego w piątek 23 czerwca. 

Świętowanie rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 18.00, a 

bezpośrednio po Mszy zapraszamy na ognisko do para-

fialnego ogrodu. 

 Dzieci i młodzież zapraszamy na wakacyjny wyjazd 

rekolekcyjno-wypoczynkowy w Góry Świętokrzyskie. 

Wyjazd odbędzie się w dniach 31 lipca-6 sierpnia. Szcze-

gółowe informacje i zapisy u ks. Pawła. Spotkanie orga-

nizacyjne w sprawie wyjazdu odbędzie się w niedzielę 18 

czerwca, po Mszy św. o 11.30 w sali na plebanii. 

 Wszystkich, którzy chcieliby spotkać się na pikniku 

parafialnym w przyszłym roku prosimy o głos na projekt 

osiedlowy nr 2 w ramach budżetu partycypacyjnego. 

Głosujemy od 14-tego do 30-tego czerwca internetowo 

lub w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1. 

 Serdecznie zachęcamy do nabycia pamiątkowej książ-

ki „Dwa Jubileusze”. Publikacja zawiera 30 unikalnych 

tekstów, które napisało 30 naszych parafian. Jest to barw-

na mozaika historii, wspomnień, a także relacji i prezen-

tacji grup, który działały i działają w naszej parafialnej 

wspólnocie. W książce znajdziemy też kilkadziesiąt 

zdjęć z życia parafii, w tym grupowe zdjęcia, które były 

wykonywane w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Publika-

cję można nabyć na chórze lub pod chórem, a dochód z 

niej w całości przeznaczony jest na budowę organów.  

 W przyszłą niedzielę - 18 czerwca-  za wstawiennictwem 

Św. Krzysztofa, modlić się będziemy za wszystkich 

uczestników ruchu drogowego oraz poświęcimy pojazdy 

po każdej Mszy św. Samochody, motocykle, skutery czy 

rowery poświęcać będziemy przy wyjeździe z parkingu. 

 Zapowiedzi Przedślubne 

 Bartosz Rzadki, kawaler i Agnieszka Kukla, panna, oboje 

z par. tutejszej 

 Maciej Jerzy Sieczkowski, kawaler i Magdalena Okrasa, 

panna, oboje z pr. tutejszej 

 Hubert Piotr Duszyński, kawaler i Kinga Komorek, pan-

na oboje z par. tutejszej 

 Filip Aleksander Skomorowski, kawaler z par. tutejszej i 

Katarzyna Jaczewska, panna z par. Św. Pawła Ap. w 

Zakręcie 

 Maciej Janusz Olko, kawaler z par. św. Benedykta i Da-

ria Chudolińska, panna z par. tutejszej 

 Maciej Marcin Rembowski, kawaler z Popówka i Ksenia 

Zofia Bylicka, panna z par. tutejszej 

W Imię Trójcy Przenaj-

świętszej  
 

 Wierzyć, znaczy mieć 

całkowite zaufanie do 

Jezusa Chrystusa, a to z 

kolei znaczy, że się Go po 

prostu i moralnie kocha. 

Tak więc autentyczna 

wiara rodzi autentyczną 

miłość, a miłość do Boga i 

ludzi zamienia się w samo 

życie, w czyn będący 

sprawdzianem tej wiary. 

Prawda o Trójcy Najświęt-

szej nie jest zastrzeżona 

dla teologicznych docie-

kań, nią po prostu żyjemy i 

w niej się obracamy. Spo-

tykamy ją w każdym kate-

chizmie i codziennym 

życiu. Stajemy się chrze-

ścijanami w imię Trójcy 

Przenajświętszej. Dzień i 

życie rozpoczynamy „w 

imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego”, który od Ojca i 

Syna pochodzi. Żyjemy na 

tym świecie w ramach 

porządku Opatrzności. 

Mamy Ojca, który powołał 

wszystko do istnienia. 

Mamy Jezusa Chrystusa, 

„który dla nas ludzi i dla 

naszego zbawienia zstąpił 

z nieba”. Mamy Ducha 

Świętego, który przewodzi 

Kościołowi i uświęca go. 

Prawda o Trójcy Najświęt-

szej stanowi dla nas nie-

ustanną zachętę do postę-

powania wobec świata i 

bliźniego z ogromnym 

szacunkiem i miłością. W 

Trójcy Najświętszej mamy 

punkty odniesienia dla 

naszej wiary, nadziei i 

miłości budując lepszy 

świat we wspólnocie ludz-

kiej rodziny. 
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