
Purzycki – gregoriańska 
7 
1800 + Aleksandra (k) 
Nowakowska, Waleria i 
Julia Renkas, cr. Renka-
sów 
10 lutego 2010, środa, 

wspomnienie św. 
Scholastyki 

700  + Stanisław Mazur 
w 17 r.śm., Jan, Woj-
ciech, Rozalia, Anna 
Złomańczuk, Bogumiła 
i Leon Nowosadzcy + s. 
Weronika Kula 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
8 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - o zdrowie i łaski 
BoŜe dla Stefanii i Mał-
gorzaty; - dz.-bł. w 20 r. 
urodzin Oli Paśnik z 
prośbą  o dalszą opiekę, 
zdrowie i BoŜe bł. dla 
Oli, jej Rodziców i 

INTENCJE MSZALNE 

 5 Niedziela  
Zwykła 

7.02.2010 

V Niedziela Zwykła, 7 
lutego 

 
700  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
5 
830  + Romuald 
1000  - dz. za „Nasz 
Dziennik” z prośbą o bł. 
BoŜe dla wszystkich 
pracowników i redakto-
rów 
1130  + Apolonia Sikora 
i cr. Sikorów  
1300 chrzest: Jan Jakub, 
zbiorowa: + Maria 
Zając z okazji imienin, 
+ Janina Kulka 
1800  + Natalia i Cze-
sław Jaszczur 
 
8 lutego 2010, ponie-

działek 
700  - za parafian 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
6 
1800  + Piotr Narkiewicz 
9 lutego 2010, wtorek  

700  + Stanisława (k), 
Piotr, Jerzy, Mossakow-
scy, Lucyna w 35 r.śm., 
Czesław i Emilia Czy-
tańscy 
800   + Włodzimierz 

rodzeństwa; + Albin i 
Albina (k), ElŜbieta 
Gragowicz, Szymon, 
Bronisława (k), Ed-
mund Łognowicz, Bole-
sław, Maria, Helena, 
Józef Boruszewscy, 
Mieczysława (k), Hen-
ryk, Kazimierz Ostało-
wscy, cr. Szulik i Wej-
man 
11 lutego 2010, czwar-

tek 
700  + Zofia, Kazimiera, 
Roman, Kazimierz, 
Włodzimierz 
800  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 9 
1000 – za chorych 
1800  + Krystyna Jaku-
bowska w 10 r.śm., 
Wojciech Jakubowski, 
Marek Rokicki 
12 lutego 2010, piątek 

700  - za parafian 
800  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 
10 
1800 zbiorowa: + Anna, 
Adam Jastrzębscy, Han-

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 21 



Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na 5 Niedzielę Zwykłą 
7 lutego 2010 

• Wszystkim naszym Parafianom z serca 
dziękujemy za przyjecie księŜy w pro-
gach Waszych domów i mieszkań. 
Nam, kapłanom zawsze towarzyszyły 
słowa Zbawiciela: „Kto was przyjmuje,  
Mnie przyjmuje, kto wami …”.  
KaŜdy, kto nie mógł nas przyjąć w wy-
znaczonym terminie, a prosi o błogo-
sławieństwo, zapraszamy do zakrystii 
lub kancelarii parafialnej w celu umó-
wienia spotkania w domu. 
• W kaplicy Matki BoŜej nasi parafianie 

zasponsorowali Pismo św. i pulpit. Za-
praszamy do lektury Biblii, modlitwy i 
kontemplacji. 
• Na ołtarzu w kaplicy Matki BoŜej wy-

łoŜona jest Księga Zmarłych. Na kaŜ-
dy dzień roku modlitwą otaczamy 
zmarłych, którzy odeszli do Domu Pa-
na. Księga obejmuje zmarłych z ostat-
nich dwóch lat. Jeśli rodzina lub ktoś 
chciałby dokonać wpisu do Księgi 
Zmarłych proszony jest o kontakt w 
zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 
• Światowy Dzień Chorego obchodzić 

będziemy w dniu Matki BoŜej z Lour-
des - 11 lutego. O godz. 10.00 rozpocz-
nie się Msza św. sprawowana w inten-
cji chorych z prośbą o zdrowie, błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w niesie-
niu krzyŜa. Po homilii będzie moŜna 
wspólnotowo przystąpić do Sakramen-

Zdarzyło się raz, gdy tłum 
cisnął się do Niego, aby 
słuchać słowa BoŜego, a 
On stał nad jeziorem Gene-
zaret - zobaczył dwie ło-
dzie, stojące przy brzegu; 
rybacy zaś wyszli z nich i 
płukali sieci. Wszedłszy do 
jednej łodzi, która naleŜała 
do Szymona, poprosił go, 
Ŝeby nieco odbił od brzegu. 
Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy. Gdy przestał 
mówić, rzekł do Szymona: 
Wypłyń na głębię i zarzuć-
cie sieci na połów! A Szy-
mon odpowiedział: Mi-
strzu, całą noc pracowali-
śmy i niceśmy nie ułowili. 
Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci. Skoro to 
uczynili, zagarnęli tak 
wielkie mnóstwo ryb, Ŝe 
sieci ich zaczynały się 
rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy w drugiej 
łodzi, Ŝeby im przyszli z 
pomocą. Ci podpłynęli; i 
napełnili obie łodzie, tak Ŝe 
się prawie zanurzały. Wi-
dząc to Szymon Piotr 
przypadł Jezusowi do kolan 
i rzekł: Odejdź ode mnie, 
Panie, bo jestem człowiek 
grzeszny. I jego bowiem, i 
wszystkich jego towarzyszy 
w zdumienie wprawił 
połów ryb, jakiego dokona-
li; jak równieŜ Jakuba i 
Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami 
Szymona. Lecz Jezus rzekł 
do Szymona: Nie bój się, 
odtąd ludzi będziesz łowił. 
I przyciągnąwszy łodzie do 
brzegu, zostawili wszystko 
i poszli za Nim. 

Iz 6,1-2a.3-8;  
Wobec aniołów  
psalm zaśpiewam Panu 
1 Kor 15,1-11;  
Łk 5,1-11 



tu Chorych. Po Mszy św. będzie udzie-
lone chorym i wszystkim uczestnikom 
specjalne błogosławieństwo Najśw. 
Sakramentem. Komisja Charytatywna 
naszej parafii po Mszy św. zaprasza 
wszystkich uczestników Liturgii na 
ciastko i kubek herbaty. 
• Siostry Prezentki uruchamiają z 

dniem 1 września 2010r. niepubliczne 
przedszkole katolickie - w budynku 
przy ul. VII Poprzecznej 3 (róg Tra-
wiastej i VII Poprzecznej) w Warsza-
wie - Aninie. Przyjmowanie zgłoszeń 
do przedszkola rozpoczynają Siostry 8 
lutego 2010r. za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail:  
aninprez.przedszkole@gmail.pl 
Tel. kontaktowy w sprawie zgłoszenia 
dzieci: 696 138 885, z s. Maksymilia-
ną, od pon. do soboty w godz. od 16.00 
do 18.00 
• Ping-pong, bilard, piłkarzyki… 

otwarty parafialny turniej  dla dzieci i 
młodzieŜy  planowany jest na niedzie-
lę, 7 marca. Zapisy od dzisiaj pod adre-
s e m  e - m a i l o w y m :  z a w o d y -

anin@gmail.com a od 14 II u ks. Konra-
da. Wszystkich, którzy chcieliby włą-
czyć się w organizację imprezy, zapra-
szamy na spotkania młodzieŜy wy-
bierzmowanej, 14 i 21 II, o 19.00 w 
harcówce. 

 

V Niedziela zwykła – 7.02 
 

 Na głębię 
 
 Zejdźmy na głębię dzisiej-
szych czytań Słowa BoŜe-
go. Przed BoŜym Obli-
czem kaŜdy z nas czuje, Ŝe 
jest tylko człowiekiem 
małym, bezsilnym i zagu-
bionym, jak prorok Iza-
jasz. Ale Bóg w Swoim 
wielkim Miłosierdziu, 
ogniem Swojego Słowa 
oczyszcza nas i posyła na 
szerokie wody. To powo-
łanie włoŜone jest w naszą 
naturę, w nasze przyrodzo-
ne zdolności, dyspozycje, 
zamiłowania i moŜliwości. 
Im bardziej ułoŜymy Ŝycie, 
znając nasze moŜliwości, 
tym pełniejsza będzie 
nasza osobowość. MoŜe-
my dziś za św. Pawłem 
powiedzieć: „za łaską 
Boga jestem tym, czym 
jestem”, lecz to nasze 
powołanie musi być wciąŜ 
aktualizowane, ukonkret-
niane, jak w obrazie dzi-
siejszej Ewangelii. „Nie 
lękajcie się iść w przy-
szłość przez Bramę, którą 
jest Chrystus. Wierzcie 
Jego słowom, wierzcie 
Jego Miłości. W Nim jest 
nasze zbawienie. Zanieście 
przyszłym pokoleniom 
świadectwo wiary, nadziei 
i miłości. Bądźcie wytrwa-
li. Nie wystarczy przekro-
czyć próg, trzeba iść w 
głąb. Chrystus jest Bramą, 
ale jest teŜ Drogą, Prawdą, 
śyciem. Idźcie wiernie 
drogą Chrystusa w nowe 
czasy”. (Jan Paweł II). 
Decyzja do nas naleŜy. 



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 można 

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. 

na Antychowicz, Janina 
i Leonard Balinger; + 
Irena i Jerzy Gułajscy; 
+ Lidia Adler, Stefania i 
Antoni Rusinowscy, 
Stanisława (k) i Euge-
niusz  Jacak 
13 lutego 2010, sobota 
700  + Czesław Komar w 
30 dni po pogrzebie 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
11 
1600 ślub 
1800  + Stefania i jej 
bliscy 
VI Niedziela Zwykła, 

14 lutego 

700  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
12 
830  + Apolonia i Wa-
lenty 
1000  + z okazji zbliŜają-
cej się 57. rocznicy 
mordu sądowego na 
generale Emilu Fieldor-
fie „Nil” –u z prośbą o 
Ŝycie wieczne dla niego 
1130  + Anna Chirkow-
ska  
1300 + Tadeusz Za-
rzeczny w 1 r. śm. 
1800  - dz. Anny, Jerze-
go, ElŜbiety za otrzy-
mane łaski 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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 Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


