
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 Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
Wpłaty na budowę kościoła p.w. 

św. Benedykta można 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. 

Eugenia Radzio, Henryk 

w 9 r.śm., Bronisława(k), 

Danuta i Marian Antosik, 

Halina Rams 

1300 zbiorowa: - dz.-bł. w 

int. Reginy w dniu imie-

nin; - dz.-bł. w dniu uro-

dzin w int. Zofii Frąckie-

wicz i cr.; + Andrzej i cr. 

Fryc; + Regina, Piotr, 

Walentyna i Adam Jac-

kiewicz, Kazimiera i 

Edmund Olesińscy, Pela-

gia Kulawik oraz zm. z 

ich rodzin; + Marian 

Fluksik i jego rodzice; + 

Marianna, Henryk, Ma-

rian i Wera Zarzyccy;  

1800 zajęta 

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. 

1800 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 4/ 

1800 zajęta 

7 WRZEŚNIA, 23 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 zajęta 

700 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 5/ 

830 + Helena Godlewska 

w 7 r.śm., Kazimiera i 

Antoni Brzozowscy  

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV Trwam 

i Naszego Dziennika oraz 

życie wieczne dla pole-

głych w Powstaniu War-

szawskim 

1130 + Piotr w 21 r.śm., 

sława(k), Jan i ich rodzice 

1800 + Bronisława(k) 

Szybka 

2 września, wtorek 

700 + Stefania Dodacka 

800 + Stefania, Stefania i 

Stefania 

1800 + Jadwiga Simon w 

4 r.śm., zm. z rodz.: Si-

mon i Jagodzińskich 

1800 zajęta 

3 września, środa, Św. 

Grzegorza Wielkiego, 

papieża i d-ra K-ła, 

wspomnienie 

700 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 1/ 

800 + Piotr w 60 r.śm., cr.: 

Maszczaków, Moreniów i 

Baranów 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - o zdrowie i bł. 

Boże dla Elżbiety i Ja-

dwigi i cr.; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

INTENCJE MSZALNE 

22 Niedziela 

Zwykła  

31.08.2014 

31 SIERPNIA, 22 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 – dz.-bł. w 1 r. ślubu 

Cezarego i Ireny z prośbą 

o bł. Boże 

830 + Helena Pełka /greg. 

29/  

1000 – Aby chrześcijanie, 

natchnieni Słowem Bo-

żym, angażowali się w 

służbę chorym i cierpią-

cym, a niepełnosprawni 

umysłowo otaczani byli 

miłością i pomocą, któ-

rych potrzebują, by god-

nie żyć 

1130 – o zdrowie, bł. Boże  

i opiekę MB dla Katarzy-

ny, Piotra i ich dzieci oraz 

Agnieszki i jej dzieci i 

życie wieczne dla + Le-

okadii, Stanisława (m), 

Franciszka i Marcina  

1800 + Stanisław i Ma-

rianna Parzyszek w 20 

r.śm. 

1 września, poniedzia-

łek, Bł. Bronisławy, 

wspomnienie  

700 – o powołania 

800 – o bł. Boże dla dzieci 

i młodzieży, rodziców i 

nauczycieli na rozpoczę-

cie Roku Szkolnego 

800 + cr. Ślubowskich 

800 + Helena Pełka /greg. 

30/ 

1800 + Bronisław, Broni-

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Stefan Bujalski; + Bru-

non, Antonia, Józef, Fran-

ciszka(k) Kojro, Jakub i 

Anna Kuc;  

4 września, czwartek 

700 – dz.-bł. w int. S. Be-

aty z okazji imienin  

800 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 2/ 

1800 + Lucyna Koprowska 

w 1 r.śm. 

1800 zajęta 

5 września, piątek 

700 – o łaskę zdrowia, 

Boże bł. i wszelkie po-

trzebne łaski dla Jana 

Bilskiego  

800 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 3/ 

1630 wolna  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Lech Kalinowski i 

Jan Skała;  

6 września, sobota 

700 – wynagradzająca 

800 + Andrzej Bernaciak 

1500 ślub: Górecki - Do-

brzyńska 

1600 ślub: Kielan - Bąbik 

1700 ślub: Maliborski - 

Kurek 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

www.anin.parafia.infoNr 259 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  22 Niedzielę Zwykłą 

31.08.2014 r. 

 

  Od jutra powraca do porządku liturgicznego Msza 

św. o godz. 8.00 w dni powszednie i Msza św. o godz. 

13.00 w niedziele.  

  W 75. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej jutro 

- 1 września - polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu 

wszystkich zmarłych i zamordowanych w tragicznych 

latach 1939-1945, a także mordowanych skrycie przez 

władze komunistyczne po zakończeniu wojny. 

  Przed tygodniem - 23 sierpnia o godz. 9.00 z Placu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego sprzed Grobu Niezna-

nego Żołnierza w Warszawie wyruszył XIV Między-

narodowy Rajd Katyński. W liczbie ponad 80-ciu 

uczestników pokonają trasę 7.5 tys. kilometrów. Prze-

jadą w 3. tygodnie przez Białoruś, Rosję, Ukrainę, 

Rumunię, Bułgarię, Turcję, Węgry i Słowację. 14 

września o godz. 12.00 wrócą do Warszawy. Zapra-

szamy do wspólnego pielgrzymowania na stronie 

www.rajdkatynski.net. 

   Jutro - w poniedziałek  - 01.09 o godz. 8.00 Msza 

św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycz-

nego. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i rodzi-

ców oraz nauczycieli i wychowawców. Spowiedź 

dzieci i młodzieży przez całą dzisiejszą niedzielę. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-

tek i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miło-

sierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu od 

godz. 15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i 

po południu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. 

pierwszo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria 

parafialna będzie nieczynna. Do chorych w piątek 

udamy się od godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 

adoracja do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z 

Duchu św.  W sobotę różaniec wynagradzający o 

godz. 6.30.  

  7 września - w najbliższą niedzielę -  na Mszy św. o 

godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie przyborów 

szkolnych dzieci klas “0” i “I”.  

  W najbliższą niedzielę - 07.09 - do puszki Dar Serca 

zbierać będziemy ofiary na Katolicki Ośrodek Ad-

opcyjno-Opiekuńczy. 

  Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii w Mię-

dzylesiu organizuje pielgrzymkę do Torunia na spo-

Jr 20,7-9 

Ciebie, mój Boże, 

pragnie moja du-

sza 

Rz 12,1-2 

Mt 16,21-27 

 Jezus zaczął wska-

zywać swoim uczniom na 

to, że musi iść do Jerozoli-

my i wiele cierpieć od 

starszych i arcykapłanów, 

i uczonych w Piśmie; że 

będzie zabity i trzeciego 

dnia zmartwychwstanie. A 

Piotr wziął Go na bok i 

począł robić Mu wyrzuty: 

Panie, niech Cię Bóg 

broni! Nie przyjdzie to 

nigdy na Ciebie. Lecz On 

odwrócił się i rzekł do 

Piotra: Zejdź Mi z oczu, 

szatanie! Jesteś Mi zawa-

dą, bo nie myślisz o tym, 

co Boże, ale o tym, co 

ludzkie. Wtedy Jezus rzekł 

do swoich uczniów: Jeśli 

kto chce pójść za Mną, 

niech się zaprze samego 

siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje. Bo kto chce 

zachować swoje życie, 

straci je; a kto straci swe 

życie z mego powodu, 

znajdzie je. Cóż bowiem 

za korzyść odniesie czło-

wiek, choćby cały świat 

zyskał, a na swej duszy 

szkodę poniósł? Albo co 

da człowiek w zamian za 

swoją duszę? Albowiem 

Syn Człowieczy przyjdzie 

w chwale Ojca swego 

razem z aniołami swoimi, 

i wtedy odda każdemu 

według jego postępowa-

nia. 

tkanie dziękczynne. Informacje w kiosku parafial-

nym. Serdecznie zapraszamy! 

  4 września rozpocznie się w naszej parafii Kurs dla 

Narzeczonych. Zapraszamy w czwartki na godz. 

19.00 wszystkich, którzy zamierzają w niedługiej 

przyszłości przyjąć sakrament małżeństwa. (wejście 

od strony kancelarii parafialnej). 

  Zapisy na pielgrzymkę Śladami Św. Pawła i Św. 

Jana w Turcji. w zakrystii i kancelarii parafialnej 

przy których prosimy o podanie numeru PESEL i 

zaliczkę w wysokości 1000zł. 

 

Zapowiedzi przedślubne 

  Robert Chełchowski, kawaler z parafii tutejszej i 

Karolina Teresa Pokropek, panna z parafii Nieustają-

cej Pomocy w Warszawie 

 

DO KINA W MIESIĄCU MARYJNYM 

 

 Widząc wiele niepokoju w mediach masowego 

przekazu, chcielibyśmy zainteresować wszystkich para-

fian filmem „Marry’s Land. Ziemia Maryi”, który 

wchodzi do polskich kin 5 września 2014r.  

 Film ma być inspiracją i początkiem modlitwy 

maryjnej dla tych, którzy już odmawiają różaniec, i dla 

tych, którzy nigdy tego nie robili. Po obejrzeniu Mary’s 

Land nie da się przejść obojętnie obok Maryi i Jej mo-

dlitwy (nazwanej w filmie „biczem na szatana”).  

WIELE ZALEŻY OD AKTYWNOŚCI KATOLIKÓW 

To, jak szeroki odbiór będzie miał film preewangeliza-

cyjny, zależy w głównej mierze od osób zaangażowa-

nych w życie Kościoła. Film w pierwszym etapie wpro-

wadzony zostanie do ponad 20 kin w całej Polsce. Jeśli 

będzie duże zainteresowanie publiczności, kina będą 

chciały wyświetlać film pokazywać przez długi czas. 

Właśnie wtedy niejeden niezaangażowany duchowo 

widz będzie miał okazję spotkać Boga i Jego Matkę.  

Zapraszamy do zaangażowania się poprzez organizowa-

nie grupowych wyjść do kina. Najbliższe kino, które 

pokazuje film to kino Praha w Warszawie na ul. Jagiel-

lońskiej 11 (jeśli filmu nie ma w pobliskim kinie można 

się do niego zgłosić i poprosić o wyświetlenie filmu). 

 Więcej informacji o filmie znaleźć można na 

stronie www.MarysLand.pl  

XXII Niedziela zwykła – 31.08 

 

 Ślady Boże 

 

 „Człowiek więcej jest wart z 

racji tego, czym jest, niż ze 

względu na to, co posiada”. 

Przypomina nam to Sobór Wat. 

II, a św. Paweł kieruje naszą 

uwagę na życie nasze, jako na 

„rozumną służbę Bożą”. Czło-

wiek ofiarowuje Bogu nie 

jakikolwiek dar, lecz siebie 

samego z ciałem i duszą, swe 

życie i cały swój przyszły los. A 

dokonuje się to w przemianach 

ludzkiej myśli i serca. Myślimy 

i pragniemy podobnie jak Jezus 

Chrystus w dzisiejszej Ewange-

lii. „Jeśli kto chce pójść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje”. Nie ma Chry-

stusa bez krzyża, nie ma wiary 

chrześcijanina bez krzyża. 

Wiemy o tym dobrze, a jednak 

tak ciężko podjąć krzyż, gdy on 

przyjdzie drogami tej ziemi, 

czynami naszych braci. Mało 

kto potrafi przyjąć krzyż jako 

dar, a cierpienie jako wyróżnie-

nie. A przecież tu dopiero 

zaczyna się wiara, zaczyna się 

chrześcijaństwo. Bronimy się do 

ostatka, jak prorok Jeremiasz w 

dzisiejszym pierwszym Czyta-

niu. Życie chrześcijanina jest 

życiem służby, życiem ofiary aż 

do swojej Golgoty – tak w życiu 

rodzinnym, społecznym,  jak i 

zawodowym. Naznaczeni krzy-

żem Chrystusa na Chrzcie św. 

przyjmijmy go na każdy dzień 

idąc ku niebu drogami radosne-

go wyzwolenia w Zmartwych-

wstaniu. 

Wspaniałym przykładem takiej 

postawy jest św. Franciszek z 

Asyżu. Zresztą nawet „jedna 

licha krzewina, nie trzeba dę-

bów tysięcy, z szeptem się ku 

nam przegina: jest Bóg, po cóż 

nam więcej”. Właśnie ślady 

Boga pomogą nam wszystkim w 

rozwiązywaniu powikłanych 

problemów osobistych i spo-

łecznych. A to jest właśnie 

nasza wolna, solidarna i 

„rozumna służba Boża” w 

świecie.  

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

