
Białowąs 
800  + Zofia Kobylińska w 
40 rocznicę śmierci 
1800  zbiorowa; +Jan, 
Zofia, Jan, Stanisław (m), 
Stanisława (k), Krystyna 
Brama, Kazimierz, Stani-
sława (k), Stanisław (m) 
Gańko, Eugenia i Stani-
sław Milewscy; Renata 
Pawlak; + Iwona Lipka 
 
Wtorek – 17 listopada; 

wspomnienie św. ElŜbie-
ty Węgierskiej 

700  - o BoŜe błogosła-
wieństwo dla siostry 
ElŜbiety z racji imienin 
800  + Marian, Antonina, 
Bronisław, Mikołaj 
1800  zbiorowa; + Iwona 
Lipka; + GraŜyna Gąsio-
rowska w pół roku po 
śmierci 

 
Środa – 18 listopada; 

wspomnienie bł. Karoli-
ny Kózkówny, dziewicy 

i męczennicy 
700 - o dar mądrości dla 
Aleksandry 

800  - o zdrowie dla Geno-
wefy Kurnawa; + Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak 
1800  zbiorowa: + Bogu-

INTENCJE MSZALNE 
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Niedziela Zwykła 

15.11.2009 

XXXIII Niedziela Zwy-
kła – 15 listopada 

700  - za parafian 
830  + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Zofia i Jerzy 
Zembowicz, Krystyna i 
Kazimierz PieniąŜek, 
Jadwiga Wilczańska i 
zmarli z ich rodzin 
1000 + Józef Sikora i cr. 
Sikorów  
1130  +Maria KrzyŜanow-
ska w 4 r.śm, zmarli z 
rodzin Kowalskich,  Jur-
kiewiczów, Kaczyńskich, 
Dudzińskich,  KrzyŜa-
nowskich i Niedzińskich 
1300  chrzczeni: Emma 
Rogers, Hubert Alan 
Krystosiak, zbiorowa: + 
Marek Kurlanc 
1800  + Józefa (k) Chmiel 
w 25 rocznicę śmierci, jej 
rodzice, mąŜ, synowie i 
zięć 
 
Poniedziałek; - 16 listo-

pada; wspomnienie 
Matki BoŜej Ostrob-

ramskiej 
700  - o zdrowie i BoŜe 
błogosławieństwo dla 
Anny w rocznicę urodzin; 
+ Piotr Perek, ks. Wie-
sław Kalisiak, cr. Kali-
siak, Perek, Wal, Za-
wadzkich, Matuszew-
skich, Ostaszewskich, 

sław Awdziej w 3 r.śm.; 
+ Iwona Lipka 
 
Czwartek – 19 listopa-

da; wspomnienie bł. 
Salomei, zakonnicy 

700 zajęta s. GraŜyna 
800  - o szczęśliwy prze-
bieg operacji dla Ewy; + 
Stefania i Jerzy Madejscy 
1800  zbiorowa; + Iwona 
Lipka; + Jaś 
 

Piątek – 20 listopada; 
wspomnienie św. Rafała 
Kalinowskiego, prezbi-

tera 
700 – dz. za udaną opera-
cję z podtrzymaną prośbą 
o zdrowie dla Magdaleny 
800  + Aleksander, Stani-
sław, Katarzyna, Janina 
Laskus, Roman, Aleksan-
dra (k) Bieńkowscy 
1800  zbiorowa; + Geno-
wefa i Leon Czaczkow-
scy, zmarli z ich rodzin; 
+ Józef BoŜym, cr. BoŜy-
mów i Grabków; + Iwona 

ciąg dalszy nas str. 4 

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

www.anin.parafia.info.pl Nr 9 



Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXXIII Niedzieli zwykłej  

15 listopada 2009 
 

• W przyszłą niedzielę obchodzimy 
uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. Uroczystością tą koń-
czymy rok liturgiczny. 
• Łączymy się w modlitwie z matką po 

tragicznej śmierci syna. Znany wielu 
naszym parafianom Jaś z ulicy Hertza 
zginął w ubiegłym tygodniu. 
• Harcerki ze 101 druŜyny ZHR 

„Pratum” zapraszają dziś, po Mszy 
świętej o godzinie 11:30,  dziewczęta 
z klas IV i V z rodzicami na spotkanie 
informacyjne  przy bocznym wyjściu 
z kościoła. Pierwsza zbiórka po nabo-
rze odbędzie się w najbliŜszą sobotę, 
21 listopada, o godzinie 10:00. Spo-
tkanie przed bocznym wejściem do 
kościoła. 
• Dziś oddajemy do Waszych rąk nowy 

numer miesięcznika Salve Regina. 
• 19 listopada (czwartek) o godz. 6.00 

sprzed kościoła wyruszy parafialna 
pielgrzymka na Jasną Górę. Pra-
gniemy w ciszy sanktuarium podzię-
kować Matce BoŜej za wszystkie łaski 
otrzymane w tym roku. Zapisy przyj-
mujemy w zakrystii do dzisiejszej nie-
dzieli. Jest jeszcze 15 wolnych miejsc. 
Wraz z zapisami przyjmujemy opłatę 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: W 
owe dni, po tym uci-
sku, słońce się zaćmi i 
księŜyc nie da swego 
blasku. Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce 
na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas 
ujrzą Syna Człowie-
czego, przychodzącego 
w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. Wtedy 
pośle On aniołów i 
zbierze swoich wybra-
nych z czterech stron 
świata, od krańca zie-
mi aŜ do szczytu nieba. 
A od drzewa figowego 
uczcie się przez podo-
bieństwo! Kiedy juŜ 
jego gałąź nabiera 
soków i wypuszcza 
liście, poznajecie, Ŝe 
blisko jest lato. Tak i 
wy, gdy ujrzycie, Ŝe to 
się dzieje, wiedzcie, Ŝe 
b l i sko j es t ,  we 
drzwiach. Zaprawdę, 
powiadam wam: Nie 
przeminie to pokole-
nie, aŜ się to wszystko 
stanie. Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa 
moje nie przeminą. 
Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, 
ani aniołowie w niebie, 
ani Syn, tylko Ojciec. 

Dn 12,1-3; 
StrzeŜ mnie, mój BoŜe, 
Tobie zaufałem  
Hbr 10,11-14.18;  
Mk 13,24-32 



50 zł. Powrót o godz. 19.00 
• Nowenna ku czci św. Judy Tade-

usza jest odprawiana w kaŜdy wtorek 
po wieczornej Mszy św. Intencje mo-
dlitewne moŜna składać na świeczni-
ku pod obrazem. 
• Świętość świeckich - konwersatorium 

dla młodzieŜy studiującej i pracującej 
oraz wszystkich zainteresowanych 
odbędzie się dziś, po wieczornej Eu-
charystii w Café Wrzos. 
• MałŜeństwo, narzeczeństwo, cho-

dzenie, mieszkanie… - następne kon-
wersatorium juŜ za dwa tygodnie. 
• NaboŜeństwo Pokutne dla kandyda-

tów do Bierzmowania, ich rodzin i 
przyjaciół odbędzie się w przyszłą 
niedzielę, 22 listopada o godz. 19.00 
w kościele. 
• Biuro Radia Maryja organizuje w 

dniu 5 grudnia 2009r. pielgrzymkę do 
Torunia na 18. rocznicę powstania 
Radia Maryja. BliŜsze informacje i 
zapisy w kiosku przy kościele. Zapra-
szamy. 
• Dziękujemy wszystkim uczestnikom 

Mszy św. i wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych w Święto Niepod-
ległości - 11 listopada.  
• Dziękujemy wszystkim za ofiary zło-

Ŝone dziś na budowę kościoła w para-
fii św. Benedykta na Sadulu. Bóg za-

płać. 

XXXIII  
Niedziela zwykła – 15.11 

 
 Uczymy się z Ŝycia 

 
 Niedziela po niedzieli 
śledzimy w Liturgii naucza-
nie i działanie Jezusa Chry-
stusa. Wiele z tych lekcji 
pojęliśmy. W dzisiejszych 
czytaniach Słowa, Jezus 
odsłania nam ogromnie 
waŜną prawdę o Sobie. Jest 
On tym, który przyjdzie na 
końcu czasów sądzić Ŝy-
wych i umarłych. A wiemy, 
Ŝe „niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa Jego nie przemi-
ną”. Wszystko przemija, 
wszystko jest względne, 
tylko Chrystus i Jego nauka 
trwa na wieki. Pośród 
wszystkich niepokojów 
codzienności On jest naszą 
ostoją pewną i niezmienną. 
Wydarzenia, o których 
Jezus mówi, nie dają się 
wkomponować w normalną 
historię: „W owe dni… 
gwiazdy będą spadać z 
nieba i moce na niebie 
zostaną wstrząśnięte”. Te 
słowa dla nas, ludzi z epoki 
atomowej, nie są bynajm-
niej literacką przenośnią. 
KaŜdego dnia „ moce na 
niebie” mogą być wstrzą-
śnięte. śyjemy w czasach, 
gdy moŜliwość powszech-
nej zagłady stała się realna. 
KaŜdego dnia rzeczywiście 
to stać się moŜe. Jezus 
mówi: „Od drzewa figowe-
go uczcie się przez podo-
bieństwo. Kiedy juŜ jego 
gałąź nabiera soków i wy-
puszcza liście, poznajecie, 
Ŝe blisko jest lato. Tak i wy, 
gdy ujrzycie, Ŝe to się dzie-
je, wiedzcie, Ŝe blisko jest, 
we drzwiach” (Mk 13,28 
ss). Uczmy się poznawać 
słowa Chrystusa. 



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo do 
M.B. Nieustającej Pomocy  

-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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

Lipka; 
 

Sobota – 21 listopada; 
Ofiarowanie Najśw. 

Maryi Panny 
700   + Jadwiga Henne-
berg  
800  + Wacław Zając 
1800  zbiorowa; + Anna 
Zdanowicz w 8 r.śm.; + 
Piotr Ekiel w 12 rśm.; + 
Janusz Cichocki z racji 
imienin; + Iwona Lipka 
 
XXXIV Niedziela Chry-

stusa Króla Wszech-
świata – 22 listopada 

700  - za parafian 
830  + Krystyna Saganek 

w 25 r.śm. 
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak z okazji urodzin i 
imienin oraz jego rodzi-
ców i teściów 

1130  + Stanisław i Ma-
rianna 
1300  - dz. za otrzymane 
łaski i BoŜe błogosła-
wieństwo w 70. r. uro-
dzin Zygmunta Chaciń-
skiego oraz z okazji imie-
nin Ŝony ś.p. ElŜbiety 
Chacińskiej 
1800  + Genowefa i Kazi-
mierz Szymańscy, Ma-
rianna i Józef Biernat 
 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas 
w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą 
strąć do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz 
zesłać robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do 
swojego świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od 
wieków wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Two-
jego głosu i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od 
niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich 
duchem swej świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, 
słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą Twoich 
przykazań i doprowadzili do błogosławionego połączenia 
z Tobą. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


