
14 – 16 listopada
DNI EDMUNDOWE

Od 14.11.2016 godz. 18.00 do 16.11.2016  godz. 18.00  
tradycyjnie w naszej Parafii będzie trwać 40 godzinne 
Nabożeństwo ku czci naszego Patrona.

Dni Edmundowe zakończymy 16.11, o godz. 18.00 Uroczystą 
Mszą św. na 15-lecie naszej parafii pod przewodnictwem 
Biskupa Michała Janochy; z udziałem księży pracujących  
w tych latach w naszej parafii. Msza Św. połączona będzie  
z Aktem zawierzenia parafii Matce Bożej Miłosierdzia.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

19 listopada

10.00-18.00 Hala SGGW – turniej piłki nożnej 
Gramy dla Papieża 

12.00 - 13.30 Mecz charytatywny (Oldboje) Legia 
Warszawa : Ostaniec Ursynów

20 listopada

20.00 Pokaz filmu Brat naszego Boga i spotkanie 
z reżyserem Krzysztofem Zanussim, 
poprowadzi Zdzisław Pietrasik

Ksiądz Marek Dziewiecki urodził się 3 lipca 1954 r. 
w Radomiu. Po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1979 r. W latach 1981 - 1988 odbył 
studia z psychologii na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. 
Jest doktorem psychologii (Università Salesiana, Rzym)  
i magistrem teologii (KUL). Od 1988 wykłada psychologię 
i pedagogikę w Seminarium Duchownym w Radomiu. Jest 
dyrektorem katolickiego telefonu zaufania Diecezji Radomskiej 
– „Linia Braterskich Serc” i członkiem Komisji Episkopatu Polski 
ds. Trzeźwości. Rekolekcjonista. Jednym ze stałych zajęć 
Księdza są  jego spotkania w szkołach średnich i ze studentami, 
w czasie których rozmawia z młodymi ludźmi o tym, jak 
wygrać życie i być szczęśliwym. Publikuje książki i artykuły 
m.in. na temat wychowania, małżeństwa i rodziny, psychologii 
zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, a także z zakresu 
komunikacji międzyludzkiej. Jest autorem ponad 70 książek  
i kilku audiobooków.

Na życzenie wielu z Państwa, zamieszczam informację  
o stanie budowy:

Trwa ona od 2009 r. Osiągnęła stan surowy. 
Wydaliśmy dotąd ok. 10 000 000 zł (wpłaty parafian - 25%, 
kredyt - 25%, pozostali darczyńcy - 50%). 
Od roku trwa przerwa - rozpoczął się etap spłaty kredytu  
(ok. 25 000 miesięcznie). 
Aby ruszyć z pracami wewnątrz górnego kościoła, należy  
go ocieplić i obłożyć kamieniem (ok. 2 000 000 zł) oraz wstawić 
okna (ok. 300 000 zł). Jednocześnie trzeba dokończyć i oddać do 
użytkowania łącznik (ok. 200 000 zł).
Wykorzystując fakt dotarcia tej informacji do wszystkich 
mieszkańców parafii, ośmielam się jeszcze raz prosić  
o systematyczne wpłaty na konto budowy. Bez stałego wsparcia 
większej ilości osób budowa nie przyspieszy . Jednocześnie  
z głębi serca dziękuje tym wszystkim, którzy już wsparli naszą 
budowę.  Jak dotąd czyni to regularnie ok. 200 rodzin. 

Nr konta naszej parafii:  
16 1240 1125 1111 0010 0518 8285

Wasz Proboszcz

Organizatorzy:

Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego, 02-797 Warszawa, Kokosowa 12 
www.bojanowski.org

Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego 
 www.edmundbojanowski.pl

Słowo ks. Marka Dziewieckiego:
Cieszę się, że będę mógł przeżywać Misje Św. wraz z Wami. Podczas 
tych dni przypatrzymy się miłosiernej miłości Boga do człowieka.  
To miłość cierpliwa, a jednocześnie mądra, która nie pobłaża 
złu, lecz chce ratować grzesznika, prowadząc go do nawrócenia  
i świętości. Kto przyjmuje Boże miłosierdzie, jest w stanie pokonać 
najbardziej nawet bolesną przeszłość, by tu i teraz żyć w miłości  
i radości dzieci Bożych. 
Z serca zachęcam do udziału! Celem Misji jest to, byśmy stawali się 
coraz bardziej podobni do miłosiernego Ojca w Niebie, umacniając 
się na drodze świętości i stając się błogosławieństwem dla bliskich. 
Nasz udział w nich będzie znakiem, że chcemy korzystać z daru 
Bożego Miłosierdzia!

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda  
modlę się z Wami o obfite owoce Misji. 



PROGRAM
Misjom Świętym towarzyszyć będą wystawy i wydarzenia 

kulturalne z udziałem zaproszonych gości, grup parafialnych  
i Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego

I. EDMUND BOJANOWSKI - BRAMĄ MIŁOSIERDZIA
5 listopada – sobota

Miłosierdzie – przyczyną początku

17.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, nauka dla grup  
parafialnych: Miłość jest miłosierna

18.00 Msza św. na rozpoczęcie Misji, nauka: Edmund 
Bojanowski jako wzór drogi przez Bramę Miłosierdzia

19.00 Spotkanie autorskie z ks. Markiem Dziewieckim 
poprowadzi Grzegorz Polak

 
6 listopada – niedziela

Miłosierny Ojciec i marnotrawny syn, 
czyli historia każdego z nas

 
7.30 Jutrznia za poległych za Ojczyznę i naszych bliskich 

zmarłych
8.00, 10.00, 11.15 (dla dzieci), 12.30, 18.00 Msze św.  z nauką, 
13.30 „Teatr jednego mima” – występ Ireneusza Krosnego
17.00 Nieszpory
17.30 Referat Jacka Waksmundzkiego, Błogosławiony 

Edmund – twórca ewangelicznego projektu biznesowego 
18.00 Msza św. dla darczyńców, osób wspierających budowę 

kościoła, Zespołu Budowlanego, środowiska biznesu 
19.00 Występ zespołu muzycznego Ferajna z Hoovera
20.30 Konferencja dla młodzieży: Wybieraj drogę 

miłosierdzia; Apel Maryjny z przesłaniem duchowym 
dla młodych

7 listopada – poniedziałek
Niemiłosierny człowiek, czyli dlaczego potrzebujemy 

Bożego miłosierdzia?
6.30 Jutrznia
6.45, 9.00, 18.00 Msza św. z nauką
17.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, nauka: Bóg 

kocha grzeszników
19.00 Konferencja dla mężczyzn: Być mężczyzną na wzór 

Jezusa
19.30 Spotkanie z Andrzejem Horubałą, Św. Faustyna i sztuka
21.00 Apel Maryjny z nauką dla młodzieży: Od zakochania 

do miłości

II. KRZYŻ – BRAMĄ MIŁOSIERDZIA
8 listopada – wtorek

Miłosierdzie, czyli miłość silniejsza od cierpienia

6.30 Jutrznia
6.45, 9.00 Msza św. z nauką
17.00 Nieszpory z nauką: Kochać jak miłosierny Samarytanin 
18.00 Msza św., nauka dla rodziców i dziadków: 

Wychowanie, czyli miłosierdzie wobec dzieci  
i młodzieży

19.00 Nabożeństwo wstawiennicze do bł. Edmunda 
Bojanowskiego za dzieci i młodzież

20.00 Konferencja dla kobiet: Być kobietą na wzór Maryi
21.00 Apel Maryjny z nauką dla młodzieży: Powołani do 

świętości

III. BRAMA MIŁOSIERDZIA – MATKA BOŻA Z OSTREJ 
BRAMY WIERNIE TOWARZYSZĄCA CIERPIĄCYM

9 listopada – środa
Zdrowy duch silniejszy od chorego ciała 

Dzień spowiedzi dla chorych

6.30 Uroczysta jutrznia o Matce Bożej Miłosierdzia
6.45, 9.00, 18.00 Msza św. z nauką dla chorych i cierpiących 
11.00 Misje w przedszkolach Aniołów Stróżów i Ziarenko
12.30 Dzień skupienia dla nauczycieli w Szkole dla Dzieci  

z Autyzmem, Msza św. z nauką
17.00 Msza św. dla rodzin z problemem niepełnosprawności 

i uzależnienia, nauka: Wychowywać w trudnych 
warunkach

19.00 Konferencja dla pracowników Służby Zdrowia  
i wolontariatu: Miłosierdzie to ofiarna służba

20.00 Wolickie Zaduszki Poetyckie pamięci Ani Koziar, 
Tomka Borkowskiego i ks. Mariusza Graszka  
– wiersze Anny Koziar, Elżbiety Pierścionek,  
Iwony Waksmundzkiej, Krzysztofa Osmana, Krzysztofa 
Olszanki, Henryka Sekulskiego i Adama Zelgi  
– przeczytają: Katarzyna Hołtra, Agnieszka 
Kunikowska i Dariusz Kowalski.

IV. EUCHARYSTIA – BRAMĄ MIŁOSIERDZIA
10 listopada – czwartek 

Dzień grup parafialnych, adoracja, spowiedź
Nawrócenie – warunek przyjęcia Bożego Miłosierdzia

6.30 Jutrznia
6.45, 9.00 Msza św. z nauką; Adoracja Najświętszego 

Sakramentu

18.00 Msza św. wdzięczności za moją I Komunię św. i tych, 
którzy mnie do niej przygotowali, nauka: Jezus 
moim pokarmem

19.00 Pokaz filmu Lecha Dokowicza: Ufam Tobie
21.00 Apel Maryjny – zakończenie adoracji krótką 

medytacją i błogosławieństwem

V. OJCZYZNA – BRAMĄ MIŁOSIERDZIA
11 listopada – piątek

Miłosierna miłość do Ojczyzny i rodaków

6.30 Jutrznia
6.45, 9.00 Msza św. z nauką
18.00 Msza św. z nauką z okazji rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości
19.00 Koncert Andrzeja Kołakowskiego: Miłość Ojczyzny 

przynagla nas; Apel Maryjny z błogosławieństwem

VI. KULTURA – BRAMĄ MIŁOSIERDZIA
12 listopada – sobota

Miłość wypełnieniem miłosierdzia

6.30 Jutrznia
6.45, 9.00, 18.00 Msza św. z nauką
10.00 Spotkanie służby liturgicznej - ministranci, dzieci 

Maryi, schola, zuchy / Konferencja: Zaprzyjaźnij się 
z Jezusem

17.00 Spotkanie z członkami grup parafialnych, wspólnot 
działających na terenie parafii

19.00 Spotkanie z Michałem Bojanowskim i jego synem 
Korkiem: Gawęda starego sarmaty – patriotyzm i 
wino; degustacja win polskich w Bibliotece; spotkanie 
poprowadzi Marta Cyran-Lubieniecka

VII. WDZIĘCZNOŚĆ ZA MIŁOSIERDZIE PANA
ZAKOŃCZENIE MISJI

13 listopada – niedziela
Wdzięczność za dar kapłaństwa i małżeństwa

7.30 Jutrznia ku czci bł. Edmunda Bojanowskiego
8.00, 10.00 Msze św. z naukami końcowymi
11.15 Uroczysta Msza św. dla dzieci ze śpiewem dzieci i scholi
12.30 Suma – uroczysta Msza św. na zakończenie misji, 

błogosławieństwo małżeństw 
17.30 Nabożeństwo wdzięczności za Chrzest św. – hymn  

Tyś jest mój syn w wykonaniu Agnieszki Gertner- Polak
18.00 Msza św. dla młodzieży, podziękowanie za dar 

Bierzmowania 
19.00 Spotkanie młodych po Światowych Dniach Młodzieży 

– świadectwa, wspomnienia; zwiastun filmu Pewność 
Macieja Syki


