
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 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

pokój najbardziej udręczo-
nym przez wojnę i prze-
moc regionom świata, a 
Światowy Dzień Misyjny 
rozbudził w każdym wie-
rzącym pasję i gorliwość, 
by nieść Ewangelię całe-
mu światu oraz intencja 
dziękczynna za 15. lat 
istnienia Męskiej Róży 
Różańcowej, z prośbą o 
Boże błog. i opiekę na 
dalsze lata 
1130 + Wacław, Marianna, 
Władysław, Jadwiga, 
Wacław, Pelagia i zm. z 
rodzin 
1300 + Halina, Benedykt, 
Helena i Edward   
1800 + Wacław Borowski 
z okazji imienin 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedna z propozycji usytuowania organów 
 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@gmail.com 

Tel. 502 465 572 oraz 608 309 743 

800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 25/ 
1700 – dz.- bł. w 33. rocz. 
ślubu pp Krzysztofa i 
Barbary 
1800 + Leszek Janowski w 
2 r.śm. 
1800 zajęta 
28 WRZEŚNIA, 26 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 26/  
700 + Melania i Stanisław 
Wojciechowscy, i cr.: 
Brodowskich i Wojcie-
chowskich  
830 + Piotr, Stanisława(k) i 
Jerzy Mosakowscy w 42 
r.śm. 
1000 KR: – Aby Pan dał 

1800 + Bartosz 
1800 + za dusze w czyśćcu 
cierpiące i konające 
23 września, wtorek, Św. 

O. Pio z Pietrelciny, 
prezbitera, wspomnienie 

700 wolna 
800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 21/ 
1800 + Aniela-Krystyna i 
Bogusław Kownaccy w r. 
śmierci 
1800 wolna 

24 września, środa 
700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 22/ 
800 – o nawrócenie i łaskę 
wiary dla Justyny, Kata-
rzyny, Jerzego i Mieczy-
sława   
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata i prośbą o jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Różań-
cową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; 
- o zdrowie i bł. Boże dla 
Elżbiety i Jadwigi i cr.; + 
Natalia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Irene-
usz, Lucyna Tyl i Ry-
szard; + Mateusz, Stani-

INTENCJE MSZALNE 

25 Niedziela 
Zwykła,  

21.09.2014 

21 WRZEŚNIA, 25 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 19/  
830 + kpt. Tadeusz Zachar 
w r. Bitwy nad Bzurą 
1000 zajęta 
1130 – o Boże bł., dary 
Ducha św. i łaskę pomyśl-
nej pracy dla Piotra w 
dniu jego 30 urodzin 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Adam Mularczyk, Ada 
Mąkosza, Helena Irena 
Lorenc, Mikołaj 
Kierzkowski; - dz.-bł. w 
18 urodziny Fryderyka 
Lachaise; + Bożena Brzo-
zowska w 10 r.śm., Hele-
na i Bolesław Fedorczyk; 
+ Tadeusz w 1 r.śm. i cr. 
Kucharczuk; + Krystyna 
Binięda w 10 r.śm.; + 
Władysław w 70 r.śm. i 
Helena w 23 r.śm.; + Jani-
na i Bronisław Jedynak 
oraz ich rodzice; + Kazi-
mierz w 10 r.śm., Andrzej 
i Władysława(k) Chole-
wińscy, Jadwiga Regul-
ska;  
1800 – dz.-bł. w int. Marii i 
Michała z prośbą o zdro-
wie i potrzebne łaski 
22 września, poniedzia-

łek 
700 + Grażyna w 4 r.śm. 
800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 20/ 

sław, Elżbieta i Marianna 
Arlak, Alfons i Weronika 
Wawrzyniak, Franciszek i 
Janina Nowaccy;  

25 września, czwartek, 
Bł. Władysława 

z Gielniowa, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 23/ 
800 wolna 
1800 – o bł. Boże w 21 r. 
ślubu Wojciecha i Ireny  
1800 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Michała  

26 września, piątek 
700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 24/ 
800 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zieliń-
ski 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - z prośbą o Boże 
błog. dla Hanny zd. Kor-
basińskiej i podziękowa-
niem za przeżyte lata, z 
prośbą o zdrowie, opiekę, 
miłość dla siebie i najbliż-
szych 
27 września, sobota, Św. 

Wincentego à Paulo, 
prezbitera, wspomnienie  

700 + Andrzej Bernaciak 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  25 Niedzielę Zwykłą,  

21.09.2014 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 21 września 

obchodzimy Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu. Nasza diecezja jest wła-
ścicielem dwóch mediów: Tygodnika 
Idziemy oraz Radia Warszawa. W 
związku z zachętą ks. Arcybiskupa Hen-
ryka Hosera do wspierania mediów ka-
tolickich, zachęcamy dziś do wsparcia 
Radia Warszawa. W tym celu dziś przy 
wyjściu z kościoła będzie można złożyć 
do puszek ofiarę na rzecz naszej diece-
zjalnej rozgłośni. Pieniądze z dzisiejszej 
zbiórki zostaną przeznaczone na zakup 
nowej konsolety emisyjnej - urządzenia 
niezbędnego do prawidłowego funkcjo-
nowania programu radiowego. Będzie-
my wdzięczni za zainteresowanie się 
inicjatywą Banku Słuchaczy, o szczegó-
łach której mogą poinformować kwestu-
jący przed kościołem wolontariusze. W 
imieniu ks. dyrektora Grzegorza Wal-
kiewicza oraz zespołu dziennikarzy ra-
diowych składamy serdeczne Bóg Za-

płać.   

•  Także dziś, w niedzielę o godz. 17.00 w 
salce parafialnej pierwsze po wakacjach 
spotkanie dla młodzieży przygotowują-
cej się w naszej parafii do sakramentu 
Bierzmowania oraz ich rodziców. Wej-
ście od strony kancelarii parafialnej. 
• Rozpoczynają się Kwartalne dni mo-

Iz 55,6-9 

Pan bliski wszyst-
kim, którzy Go 
wzywają 
Flp 1,20c-24.27a  

Mt 20,1-16a 

 Królestwo niebieskie 
podobne jest do gospodarza, 
który wyszedł wczesnym 
rankiem, aby nająć robotni-
ków do swej winnicy. Umó-
wił się z robotnikami o denara 
za dzień i posłał ich do winni-
cy. (…)Wyszedłszy ponownie 
około godziny szóstej i dzie-
wiątej, tak samo uczynił. Gdy 
wyszedł około godziny jede-
nastej, spotkał innych stoją-
cych i zapytał ich: Czemu tu 
stoicie cały dzień bezczynnie? 
Odpowiedzieli mu: Bo nas 
nikt nie najął. Rzekł im: 
Idźcie i wy do winnicy! A 
gdy nadszedł wieczór, rzekł 
właściciel winnicy do swego 
rządcy: Zwołaj robotników i 
wypłać im należność, po-
cząwszy od ostatnich aż do 
pierwszych! Przyszli najęci 
około jedenastej godziny i 
otrzymali po denarze. Gdy 
więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąw-
szy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: Ci 
ostatni jedną godzinę praco-
wali, a zrównałeś ich z nami, 
którzyśmy znosili ciężar dnia 
i spiekoty. Na to odrzekł 
jednemu z nich: Przyjacielu, 
nie czynię ci krzywdy; czy nie 
o denara umówiłeś się ze 
mną? Weź, co twoje i odejdź! 
Chcę też i temu ostatniemu 
dać tak samo jak tobie. Czy 
mi nie wolno uczynić ze 
swoim, co chcę? Czy na to 
złym okiem patrzysz, że ja 
jestem dobry? Tak ostatni 
będą pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi. 

dlitw za dzieci, młodzież i wychowaw-
ców.  
•  Gorąco zachęcamy do obejrzenia bar-

dzo wartościowego, przemawiającego 
autentyzmem świadectw żywej wiary 
filmy pt. „Marry’s Land Ziemia Ma-
ryi”, który jest wyświetlany m. in. w 
kinach Praha i Falenica. 
•  Nasz Komitet Budowy Organów 

uprzejmie informuje, że za tydzień, w 
niedzielę 28 września odbędzie się 
pierwsza kwesta na rzecz tej inwestycji. 
Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć nasz 
projekt będą mogli przed i po mszach 
świętych wrzucić ofiarę do puszek 
przed kościołem. Więcej informacji o 
budowie organów w naszym kościele 
znajduje się w specjalnym biuletynie 
wyłożonym na stoliku z prasą katolicką 
oraz w zakładce budowa organów na 
stronie parafialnej: anin.parafia.info.pl." 
• W następny poniedziałek - 29.09 - o 

godz. 19.30 - po Adoracji - pierwsze  po 
wakacjach spotkanie grupy 
"Porozmawiajmy o Kościele". Zapra-
szamy! 
• Parafialny Zespół Caritas bardzo prosi 

o pomoc w zdobyciu sprawnego laptopa 
dla kobiety do pracy i uczącego się 
chłopca. Chętnych ofiarodawców prosi-
my o informację pod nr tel.609817961 
lub w zakrystii kościoła.  

XXV Niedziela zwykła – 21.09 
 

 Boża ekonomia 
 
 Prawie zawsze przychodzimy 
do Boga z naszą ludzką logiką, z 
naszymi wyliczeniami i wnio-
skami. Chcemy naszym rozu-
mem objąć Boga Nieogarnione-
go i pojąć Jego myśli i drogi. 
Bez mała chcielibyśmy dykto-
wać Bogu, co i jak powinien 
robić. A Pan mówi: „myśli moje 
nie są myślami waszymi, ani 
wasze drogi moimi drogami”. 
Działania Opatrzności Bożej w 
historii wtedy możemy dostrzec, 
kiedy wzniesiemy się ponad nasz 
wąski krąg widzenia i działania. 
Ważne jest, byśmy szli, a nie 
zastygali w bezruchu w opłot-
kach, bo nas nikt nie najął, bo 
nikt nam nie ukazał wartości 
działania i pracy. Wymówka, że 
nikt nas do niej nie zaprosił – nie 
może być usprawiedliwieniem 
braku naszej aktywności. Atmos-
fera Ewangelii to ciągły czyn i 
dynamika. Kiedy przełamujemy 
naszą ludzką małość – wtedy 
Pan jest blisko i bliżej jest zysk, 
wtedy nie ważny jest ciężar dnia 
i spiekoty, trud chodzenia drogą 
przykazań i szukania Pana. 
Szukajmy Boga wszędzie, a 
znajdziemy Go zawsze. Pozwól-
my Bogu kierować dziejami i 
historią, tak tą wielką z pokole-
nia na pokolenie, jak i tą naszą 
osobistą w wymiarze tylko 
jednego życia. „Są ostatni, 
którzy będą pierwszymi i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi”. 
Tą prawdą i przestrogą ubogaca 
nas dzisiejsza liturgia. Nie 
spoglądajmy też zazdrosnym 
okiem na tych, którzy, mówiąc 
po ludzku, osiągnęli szczyty 
ziemskich możliwości, dostatku i 
sławy. Nie szemrajmy, gdy 
bezbożny i nieprawy, nawróciw-
szy się do Pana, otrzyma swój 
denar wybrania i chwały. Pan nie 
czyni nam krzywdy, gdy od 
młodości znosimy „ciężar dnia i 
spiekoty”, trud chodzenia drogą 
przykazań i w sposób godny 
Ewangelii Chrystusowej. Wszy-
scy otrzymamy to, co Pan obie-
cał za pracę uczciwą i uświęcają-
cą.  


