
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 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. 

Trwam i Naszego 
Dziennika 
1130 zbiorowa: chrzty: 
Mateusz Kyle Popek, 
Wanda Knap, Mateusz 
Wu; - dz.-bł. z okazji 
urodzin Reginy; - o bł. 
Boże dla Bolesława i 
Teresy Mirkowicz w 60 
r. ślubu; + Stanisława 
(k) i Otalia Malenda w 
16 r.śm.; + Jan Kamiń-
ski w 11 r.śm., Barbara 
Sewatko, cr. Kamiń-
skich i Pniewskich;  
1800 + Filomena, Wła-
dysław, Helena i ich 
rodzice 

NA UCZTĘ PANA 
Tekst:  
ks. St. Szczepaniec 
Melodia:  
ks. W. Kałamarz 
 

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski, 
Danej przez Boga, najlepszego Ojca, 
Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, 
Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą. 
 
2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu, 
I zakosztujmy niebiańskiego Chleba, 
To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 
Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 
 
3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, 
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia 
I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 
Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli. 
 
4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, 
Moc jednoczenia potęgą Miłości, 
Abyśmy byli świadkami Chrystusa 
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga. 

700 – wynagradzająca za 
grzechy duchowieństwa 
700 + Janina Wochniak 
w 1 r.śm. 
1700 ślub: Barboza-
Dembicz  
1800 + Stefania Dodac-
ka /greg.4/ 
1800 zajęta 

6 LIPCA, 14 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Stefania Dodacka /
greg.5/ 
830 + Dariusz Borowski 
w 7 r.śm. 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 

Radzi, Bronisława(k), 
Danuta, Henryk i Ma-
rian Antosik oraz Halina 
Rams 
30 czerwca, poniedzia-

łek 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.29/ 
800 – o potrzebne łaski i 
Boże bł. dla S. Wandy 
1800 + Lucyna Koprow-
ska w 10 m-cu po śm. 
oraz jej rodzice: Jan i 
Józefa(k) Ciapała 

1 lipca, wtorek 
700 – o powołania do 
zgromadzenia SRM 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.30/ 
1800 + Tadeusz w 4 
r.śm., Marianna i Wal-
demar Hoffman oraz 
Helena Pazio   

2 lipca, środa 
700 + Stefania Dodacka /
greg.1/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata i 
prośbą o jego introniza-
cję w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Ró-

INTENCJE MSZALNE 

Uroczystość  
Św. Piotra i Pawła  

29.06.2014 

29 CZERWCA, ŚW. 
APOSTOŁÓW PIO-
TRA I PAWŁA, uro-

czystość 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.28/ 
700 + Piotr i Stanisława
(k) Grajda, Aleksander 
Woźnica i zm. z rodz.: 
Grajdów i Woźniców 
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Katarzyny, 
Piotra, Łukasza, Patryka 
i cr. 
1000 – dz.-bł. w r. ślubu 
Jerzego i Anny z prośbą 
o bł. Boże 
1000 – Aby Duch Święty 
wspierał dzieło świec-
kich, którzy głoszą 
Ewangelię w krajach 
najuboższych, a upra-
wianie sportu było zaw-
sze okazją do umacnia-
nia braterstwa i rozwoju 
ludzkiego 
1130 + Halina Godlew-
ska z racji imienin  
1300 – dz. Bogu i Matce 
Najświętszej za 20 lat 
działalności Anińskiej 
Rodziny Radia Maryja i 
5-letnią opiekę duchową 
ks. Proboszcza Marka 
Doszko 
1800 + Eugenia i Piotr 

żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając swoje Śluby Ja-
snogórskie; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; + 
Barbara Prokop w 4 
r.śm.; + Antoni Roga-
lewski w 30 dniu po 
śm.; + Stefania i Włady-
sław, Włodzimierz Ko-
łakowski;  
3 lipca, czwartek, świę-

to św. Tomasza 
700 + Stefania Dodacka /
greg.2/ 
700 + Wanda i Witold 
Szerszewscy, Włady-
sław Baran 
1800 + Stefania, Janina, 
Wiesława (k), Helena, 
Jan i Henryk Blicharscy 

4 lipca, piątek 
700 + Stefania Dodacka /
greg.3/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

5 lipca, sobota 

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

www.anin.parafia.infoNr 250 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  13 Niedzielę Zwykłą 

29.06.2014 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 29.06 - uroczystość 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ofiary 
składane na tacę będą przeznaczone na Bazylikę 
św. Piotra n Watykanie i działalność charytatyw-
ną Stolicy Apostolskiej.  

•  Anińska Rodzina Radia Maryja serdecznie 
zaprasza dziś - 29 czerwca o godz. 13.00 na uro-
czystą Jubileuszową Mszę św. dziękczynną za 
20. lat działalności Rodziny Radia Maryja z 
udziałem Orkiestry Victoria. Po Mszy św. zapra-
szamy na godzinny koncert w wykonaniu Orkie-
stry oraz Solistów. Przy wyjściu z kościoła i na 
posesji kościelnej można nabyć okolicznościową 
publikację pamiątkową anińskiej Rodziny Radia 
Maryja, a chętni mogą wspomóc ARRM darami 
do puszki. 

•  Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdża-
jącym na wakacje pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga w przy-
rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie przypomi-
namy o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej 
mszy św. i uczulamy na godny strój w czasie 
obecności w świątyni. 

•  Od wtorku - 01.07 - z racji wakacyjnego po-
rządku w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. o 
godz. 13.00 w niedziele i o godz. 8.00 w dni 
powszednie. 

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 
członków i sympatyków Radia Maryja na piel-
grzymkę do Częstochowy w dniu 13 lipca na 
ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
u stóp Jasnogórskiej Pani. Bliższe informacje w 
kiosku przy kościele. 

• Zachęcamy do lektury najnowszego, wakacyjne-
go numeru miesięcznika Salve Regina. Poleca-
my szczególnie wywiad z ks. Jackiem Bazarni-
kiem, byłym wikariuszem naszej parafii, a obec-
nie kapelanem w Centrum Zdrowia Dziecka, 

Dz 12,1-11 
Od wszelkiej 
trwogi Pan Bóg 
mnie wyzwolił 
2 Tm 4,6-9.17-18 
Mt 16,13-19  

 Gdy Jezus przy-
szedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych 
uczniów: Za kogo lu-
dzie uważają Syna 
Człowieczego? A oni 
odpowiedzieli: Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za 
jednego z proroków. 
Jezus zapytał ich: A wy 
za kogo Mnie uważa-
cie? Odpowiedział 
Szymon Piotr: Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga 
żywego. Na to Jezus mu 
rzekł: Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu 
Jony. Albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i 
krew, lecz Ojciec mój, 
który jest w niebie. 
Otóż i Ja tobie powia-
dam: Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej 
Skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne 
go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w 
niebie, a co rozwiążesz 
na ziemi, będzie roz-
wiązane w niebie.  

oraz artykuły o miejscach świętych autorstwa 
naszych parafian. 

• Dzieci i młodzież z koła dziennikarskiego szko-
ły 218 oraz naszej Salve Regina zachęcają do 
głosowania na anińskie projekty w budżecie 
partycypacyjnym. Akcja trwa tylko do jutra (30 
czerwca). Więcej informacji na stronie sp218.pl 
i przy stoliku na zewnątrz kościoła. 

• Dnia 20 września 2014r. wyruszy z naszej para-
fii 10-cio dniowa pielgrzymka Śladami Św. 
Pawła i Św. Jana w Turcji. Bliższe informacje w 
folderze na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

•  Szanowni Państwo! W nawiązaniu do uchwały 
nr 2 Zjazdu Polskiej Federacji Ruchów Obrony 
Życia z 7 czerwca 2014 r., proszę o podpisanie 
petycji do premiera RP wzywającej do jedno-
znacznego postawienia na forum Rady Europej-
skiej, aby kandydat na Przewodniczącego Komi-
sji Europejskiej był człowiekiem, który popiera 
inicjatywę podniesioną przez niemal 2 miliony 
sygnatariuszy Europejskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej "Jeden z nas".  
Podpisy można składać na stronie internetowej: 
http://www.citizengo.org/pl/8542-petycja-do-
premiera-w-sprawie-nowego-komisarza-ue 
Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informa-
cji wśród Rodziny, Współpracowników i Znajo-
mych. 

Szczęść Boże! dr inż. Antoni Zięba 
prezes Polskiego Stowarzyszenia  

Obrońców Życia Człowieka 
 

Zapowiedzi Przedmałżeńskie 
⇒  Paweł Więsyk, kawaler z par. tutejszej i Izabela 

Sobota, panna z Wiązownej 
⇒  Łukasz Aleksander Gąsiorowski, kawaler z par. 

tutejszej i Anna Natalia Stępniak, panna z par. 
Najcz. Serca Maryi w Warszawie 

Niedziela – Uroczystość Piotra  
i Pawła – 29.06 

 Filary wiary 

 W potężnych budow-
lach istnieją filary, które oparte na 
fundamencie dźwigają całą resztę 
konstrukcji. W Kościele, który 
założył Jezus Chrystus, takimi 
filarami są Apostołowie: Piotr i 
Paweł. Święty Piotr, przed powo-
łaniem go przez Chrystusa, nosił 
imię Szymon. Był synem Jony, z 
zawodu rybakiem. Piotr był 
pierwszym wśród dwunastu 
Apostołów, a Mistrz – Jezus 
Chrystus nazwał go w języku 
hebrajskim Kefas, a w języku 
łacińskim Petrus, czyli skała, 
opoka. Po zmartwychwstaniu 
Chrystusa przewodniczył Wspól-
nocie chrześcijan i otworzył długą 
listę papieży. Nasz Papież św. Jan 
Paweł II był jego 264 następcą. 
Właśnie On, ciężko zraniony prosi 
z Polikliniki Gemmelli: „O, jakże 
bardzo was proszę, was wszyst-
kich, starych rzymian i nowych 
mieszkańców Wiecznego Mia-
sta… strzeżmy świętości tego dnia 
(29.06) tak szczególnego w całym 
roku. Nie pozwólmy wykorzenić 
jego świętego charakteru z całego 
naszego życia, a raczej nie niszcz-
my korzenia, z którego od dwóch 
tysięcy lat wyrastamy”. Św. Paweł 
był również obywatelem Rzymu. 
Pochodził z Tarsu, był wykształ-
conym człowiekiem, faryzeuszem. 
Po znanym nam nawróceniu stał 
się gorliwym Apostołem wszyst-
kich narodów, podejmując liczne 
podróże do Gmin chrześcijań-
skich. Jego hasłem było: „Mnie 
żyć to Chrystus”. Naucza on, że 
wiara jest podstawą naszego 
usprawiedliwienia i nadprzyrodzo-
nej więzi z Bogiem.  
 Chrystus przestrzega, 
że Jego dzieło zbawienia świata 
spełniać się będzie w trudzie i w 
walce, ale i przede wszystkim w 
cichości ludzkiej świadomości, 
gdzie człowiek jest najbardziej 
sobą. To stąd wychodzi na świat, 
przetwarza go i zadziwia. I to 
właśnie stanowi cały urok i głębię 
chrześcijaństwa, kiedy przez 
chrzest zostaliśmy włączeni do 
nowej rzeczywistości i nią żyje-
my. Ale nowe życie rozwija się 
wtedy, kiedy stare obumiera. 


