
23 lipca, wtorek,  
ŚW. BRYGIDY,  
ZAKONNICY,  

patronki Europy,  
święto 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.24/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.9/ 
1800 – o szczęśliwy 
przebieg operacji dla 
Jacka za przyczyną bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki 

24 lipca, środa, Św. 
Kingi, dziewicy, wspo-

mnienie 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.25/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.10/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie i całym świecie; 
- za Krucjatą Różańco-
wą, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi 
i Ewangelii wypełniając 

INTENCJE MSZALNE 

16 Niedziela  
Zwykła 

21.07.2013 

21 lipca, 16 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

700 + Katarzyna i Józef  
830 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.22/ 
1000 + Kamila i Ryszard 
Majewscy, Kazimierz  
1130 zbiorowa: chrzty: 
Amelia Witowska, Oleg 
Proksa-Binkowski; + 
Bogdan Narbut oraz 
jego zmarłych rodzi-
ców; + Zofia Milczar-
czyk w 30 dni po śm.; + 
Anna i Aleksandra (k) 
Giederewicz; - dz. za 
otrzymane łaski w 50 r. 
sakramentu małż. z 
prośbą o opiekę na dal-
sze lata życia dla cr.;  
1800 – dz.-bł. w int. 
Huberta i Karola o po-
trzebne łaski 
1800 + Anna Kryńska /
greg.7/ 
22 lipca, poniedziałek, 
Św. Marii Magdaleny, 

wspomnienie 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.23/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.8/ 
1800 + Józef Zawadzki 

 

Śluby Jasnogórskie; - 
dz. za wnuczków i pra-
wnuczków oraz otrzy-
mane przez nich łaski; + 
Łucja Łojewska w 30 
dniu po śm.;  

25 lipca, czwartek, 
ŚW. JAKUBA APO-

STOŁA, święto 
700 + Władysław z oka-
zji imienin oraz dz. za 
otrzymane łaski przez 
Mirosławę i Krzysztofa 
z prośbą o bł. Boże dla 
Wojciecha i Andrzeja 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.26/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.11/ 

26 lipca, piątek,  
Św. Joachima i Anny, 

rodziców NMP,  
wspomnienie 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.27/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.12/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  16 Niedzielę Zwykłą 

21.07.2013 r. 
 

•  Bardzo serdecznie witamy w naszej pa-
rafii nowego rezydenta - ks. dra Euge-
niusza Jankowskiego. Ks. Eugeniusz 
zamieszkał w naszej parafii i będzie słu-
żył posługą kapłańską nam wszystkim na 
stałe. 

•  Nasza Parafia wraz z całym dekanatem 
Anińskim przeżywa czas peregrynacji 
figury MB Loretańskiej. Peregrynacja 
jest ważnym znakiem naszej wiary prze-
żywanej w Roku Wiary. Peregrynacja w 
naszym dekanacie rozpoczęła się od na-
szej parafii wczoraj. Program na dziś jest 
następujący:  
Msza św. godz. 7.00 oprawa liturgiczna 
przygotowana przez Siostry Zakonne 
czterech Zgromadzeń naszej parafii; 
godz. 8.10 Godzinki ku czci NMP;  
Msza św. godz. 8.30 oprawa liturgiczna 
przygotowana przez zespoły parafialne: 
Odnowa w Duchu św., Rodzina Radia 

Maryja, Rodzina Różańcowa, Parafialny 

Caritas, Totus Tuus; 
Msza św. godz. 10.00 odnowienie przy-
rzeczeń małżeńskich z rocznika 1963 
(złoty jubileusz) i z rocznika 1988 
(srebrny jubileusz); 
Msza św. godz. 11.30 odnowienie przy-
rzeczeń chrzcielnych, Liturgia Słowa - 
młodzież przygotowująca się do Bierzmo-

wania, procesja z darami - dzieci komu-

nijne; 

Rdz 18,1-10a 

Prawy zamieszka w 
domu Twoim, Pa-
nie 
Kol 1,24-28 

Łk 10,38-42 

 Jezus przy-
szedł do jednej wsi. 
Tam pewna niewia-
sta, imieniem Mar-
ta, przyjęła Go do 
swego domu. Miała 
ona siostrę, imie-
niem Maria, która 
siadła u nóg Pana i 
przysłuchiwała się 
Jego mowie. Nato-
miast Marta uwijała 
się koło rozmaitych 
posług. Przystąpiła 
więc do Niego i 
rzekła: Panie, czy 
Ci to obojętne, że 
moja siostra zosta-
wiła mnie samą 
przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, żeby 
mi pomogła. A Pan 
jej odpowiedział: 
Marto, Marto, trosz-
czysz się i niepoko-
isz o wiele, a po-
trzeba tylko jedne-
go. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, 
której nie będzie 
pozbawiona. 



godz. 13.00 do 15.00 Adoracja odpowie-
dzialni: Grupy: Porozmawiajmy o Ko-

ściele i Odnowa w Duchu św.; 
godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego odpowiedzialni: Rodzina Różań-

cowa; 
godz. 16.00 Litania Loretańska,  
historię Sanktuarium MB Loretańskiej 
przedstawi siostra ze Zgromadzenia 
Sióstr Loretanek z Loretto; 
godz. 17.00 Nieszpory; 
godz. 17.20 wyjazd z figurą po Nieszpo-
rach do parafii Wieczerzy Pańskiej w 
Aleksandrowie. 
Banderia motocykli i skuterów. 
Powrót do Anina z Aleksandrowa ok. 
godz. 18.00. 
Serdecznie dziękujemy Radzie Duszpa-
sterskiej naszej parafii za przygotowanie 
programu peregrynacji. Wszystkich para-

fian gorąco zapraszamy do aktywnego 

udziału w nawiedzeniu figury Matki Bo-

żej! 

•  Na zakończenie Roku Wiary, który 
ogłosił Ojciec Święty nasza parafia orga-
nizuje w dniach 5-12 października piel-
grzymkę do Ziemi Św. i Jordanii. Bliż-
sze informacje można znaleźć na ulotce 
na stolikach przy wyjściu z kościoła. Za-
pisy na pielgrzymkę rozpoczną się od 
połowy sierpnia. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Jakub Mikołaj Król, kawaler z Krakowa 
i Sandra Anna Rogalska, panna z par. 
tut. 

XVI Niedziela zwykła – 
21.07 

 
 Tajemnicze przyjście 

 
  Umiejętność prze-
widywania i planowania 
nazywamy strategią. Tego 
uczy nas przede wszystkim 
życie. A kto z nas – na serio 
– liczy się z możliwością 
spotkania z Bogiem? Bóg 
najczęściej przychodzi nie-
oczekiwanie i nie tak jakby-
śmy sobie tego życzyli. 
Przychodzi niepostrzeżenie i 
nie w postaci w jakiej Go 
oczekujemy. W sposób 
tajemniczy Bóg przychodzi 
do Abrahama. Równie ta-
jemniczo przychodzi do 
Marii i Marty. Bóg pośród 
nas i w nas – to więcej niż 
piękna i urzekająca idea. On 
jest w nas nadzieją i siłą. 
Bóg jest w drodze do czło-
wieka, ale człowiek musi go 
zaprosić i otworzyć drzwi. 
Musimy czuwać, aby Go 
zauważyć. Jezus pozwala się 
obdarowywać i obsługiwać, 
ale tylko „jednego potrzeba”. 
Daru, który On przynosi i 
którym jest On sam. A więc: 
„Gość w dom – Bóg w 
dom”. W obrazie Marty i 
Marii odnajdziemy siebie. 
Spróbujmy wyciągać wnio-
ski. Najpierw, czy jesteśmy 
zdolni do twórczego i owoc-
nego milczenia? Czy nie 
zagłuszamy słowa dobrego 
naszym wrzaskiem i gadatli-
wością? Czy nie narzucamy 
się przesadną aktywnością? 
Czy przetwarzamy myśl 
Bożą na konkrety naszego 
życia? To jest sprawdzian 
naszego autentycznego 
chrześcijaństwa i „najlepsza 
cząstka” jaką Maria z dzi-
siejszej Ewangelii wybrała: 
otwarcie duszy i serca przed 
Bogiem w akcie słuchania. 



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 godz. 18.00  

 
Msza św. i Nowenna 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna i Rafał Warwińscy 

 kom. 506 312 676 
 

Wpłaty na budowę kościoła p.w. 
św. Benedykta moŜna dokonywać 

na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w  Warszawie 
75 1030 1654 0000  0000 3405 5000 

z dopiskiem  

"Na budowę kościoła p.w.  
św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

wychowawcy pomagali 
nowym pokoleniom 
wzrastać mając prawe 
sumienie i zgodnie z 
nim żyjąc, a Kościoły 
partykularne kontynentu 
afrykańskiego, wierne 
przesłaniu ewangelicz-
nemu, przyczyniały się 
do budowania pokoju i 
sprawiedliwości 
1130 + Aleksander Sta-
nisław Szymanek /
greg.29/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.14/ 
1800 + Ryszard Trzecia-
kowski w 4 r.śm. 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 

27 lipca, sobota 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /
greg.28/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.13/ 
1800 + Zofia Kućmaja w 
1 r.śm., zm. z rodz. 
Lewandowskich i Cho-
dowskich 
28 lipca, 17 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

700 + Maria Jarosławska  
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krzysztofa, 
Jadwigi, Hanny, Krysty-
ny i cr. 
1000 - Aby rodzice i 


