
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 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

r.ur. i 16 r.śm., jego ro-
dzice, teściowie, siostry, 
bracia i szwagrowie  
1130 + Piotr Dorabialski 
w 10 r.śm., Władysław 
Krawczyk i cr. Krawczy-
ków, krewnych, cr.: 
Przyczków, Chludziń-
skich, Dudków i Szy-
dłowskich 
1300 + Ewa z okazji uro-
dzin  
1300 – o Boże bł., zdro-
wie i wszelkie łaski dla 
Teresy Mazur z okazji 80 
urodzin 
1630 wolna 
1800 + Helena Zalewska, 
Jadwiga Marcinkiewicz, 
Tadeusz Jacak, Janusz i 
Grażynka Felak 

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 

konto bankowe: PKO BP  
80 1020 1127 0000 1102 0239 7131 

z dopiskiem:  
na cele kultu religijnego - organy  

11 października, sobota 
700 – w int. zgromadzenia 
SRM 
800 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.13/ 
1430 ślub: Waśkiewicz - 
Kowalska 
1600 ślub: Juzala - Kraw-
czyk 
1800 + Halina, Szczepan i 
zm. z cr. 

12 PAŹDZIERNIKA, 
28 NIEDZIELA ZWY-

KŁA  
700 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.14/ 
830 – o zdrowie dla Ja-
dwigi  
1000 + Jan Płoński w 100 

1800 + Helena i Brunon 
Radulscy, ich rodzice, 
rodzeństwo i syn Jerzy  
7 października, wtorek, 

NMP Różańcowej, 
wspomnienie 

700 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.9/ 
800 + Marianna i Marcin  
1800 – dz.-bł. w int. Kół 
Różańcowych oraz o 
pokój na świecie 
1800 + Ludwik Henne-
berg 

8 października, środa 
700 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.10/ 
800 – dz. w intencji wnu-
ków Agnieszki, Piotra, 
Natalii z prośbą o bł. 
Boże na dalsze lata 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata i prośbą o 
jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, 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.; - o zdrowie i 
szczęśliwy powrót do 

INTENCJE MSZALNE 

27 Niedziela 
Zwykła,  

05.10.2014 

5 PAŹDZIERNIKA, 27 
NIEDZIELA ZWYKŁA  
700 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.7/ 
830 + Halina Godlewska 
w 5 r.śm. 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV Trwam 
i Naszego Dziennika 
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Wojciech Tadeusz Ges; - 
o szczęśliwą operację dla 
Józefa; - dz. za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o Boże 
błog. dla Jerzego; - o 
zdrowie dla Palomki 
Beaty, Eulalii i Zbignie-
wa Frąc; + Józef Głowac-
ki i cr.; + Teresa Rutkow-
ska w 30 dniu po śmierci; 
+ Józef Winiarz; + Leon 
Jasionowicz w 36 r.śm., + 
Ludwik, Katarzyna, Ma-
rianna i Janina Jaworska; 
+ Piotr Jaroszewski;  
1800 + Regina, Anna i 
Franciszek Stemler 
6 października, ponie-

działek 
700 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.8/ 
800 + Sabina, Elżbieta i 
Władysław Morawscy 
1800 + Franciszek Ko-
prowski w 8 r.śm. i Tade-
usz Motyka 

domu dla Henryka (m) 
Pizoń; + Natalia, Walen-
ty, Helena, Julia, Włady-
sław, Ireneusz, Lucyna 
Tyl i Ryszard;  
9 października, czwar-

tek, Bł. Wincentego 
Kadłubka, b-pa, wspo-

mnienie 
700 – o bł. Boże i wszelkie 
łaski dla Franciszka  
800 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.11/ 
1800 + Tadeusz Jastrzęb-
ski   
1800 – dz.-bł. z prośbą o 
bł. Boże dla Elżbiety 
Jabłońskiej z podzięko-
waniem za dotychczaso-
we łaski  
10 października, piątek 

700 + Natalia Albingier-
Brodowska /greg.12/ 
800 + Stanisław w 23 
r.śm., cr.: Stoberskich i 
Skotarskich 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Bogusław Jarzę-
bowski w 10 r.śm.; + 
Janina i Michał Misztal, 
Stefania, Jan i Zdzisław 
Karcz; 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  27 Niedzielę Zwykłą,  

05.10.2014 r. 
 
  Z racji wczorajszego wspomnienia św. Franciszka 

z Asyżu zapraszamy na wspólne nabożeństwo po-
łączone z błogosławieństwem zwierząt w dzisiej-
szą niedzielę - 05.10 - na godz. 16.00 przy ołtarzu 
polowym przy figurze św. Franciszka. 

  Komitet Budowy Organów. W ubiegłą niedzielę 
odbyła się pierwsza kwesta poświęcona budowie 
organów. Ze sprzedaży cegiełek oraz datków do 
puszek zebraliśmy kwotę 10.428 zł 38 groszy. Ser-
decznie dziękujemy również za wpłaty na konto 
organowe - w przeciągu niespełna dwóch tygodni 
udało nam się uzbierać łącznie z kwestą 28.370 zł. 
Za każdą darowiznę składamy serdeczne Bóg Za-
płać. Dziękujemy zarówno darczyńcom jak i 
wszystkim, którzy nam pomagali. Wasze zaanga-
żowanie, hojność i dobre słowo potwierdzają, że 
organy w anińskim kościele są bardzo potrzebne. 
Gdyby ktoś chciał nas wspomóc jeszcze w dniu 
dzisiejszym, to zapraszamy - przy wyjściu głów-
nym z kościoła można będzie wrzucić ofiarę do 
puszki lub nabyć cegiełkę. W biuletynie parafial-
nym znajdziemy też informację z numerem konta 
bankowego, na które można wpłacać darowizny. 
Pozdrawiam serdecznie Marek Samson 

  Rozpoczął się październik, a wraz z nim Nabożeń-
stwa Różańcowe. Zapraszamy codziennie o godz. 
17.15. 

  Nabożeństwa Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będą w każdą środę października o godz. 
17.15. Panowie z Koła Różańcowego prowadzić 
będą Różaniec w poniedziałki. 

  W piątek - 10.10 - o godz. 20.00 w salce parafial-
nej spotkanie grupy chłopców przygotowującej się 
w naszej parafii do sakramentu Bierzmowania, a 
w niedzielę - 12.10 - o godz. 11.00 spotkanie bę-
dzie miała grupa dziewcząt. Wejście od strony 
kancelarii parafialnej. 

  W niedzielę - 12.10 - o godz. 16.30 Msza św. i 
spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących 
się do I Komunii św.  

Iz 5,1-7 
Winnicą Pana 
jest dom Izraela 
Flp 4,6-9 
Mt 21,33-43 

 Jezus powiedział do 
arcykapłanów i starszych 
ludu: Posłuchajcie innej 
przypowieści! Był pewien 
gospodarz, który założył 
winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej tłocznię, 
zbudował wieżę, w końcu 
oddał ją w dzierżawę rolni-
kom i wyjechał. Gdy nad-
szedł czas zbiorów, posłał 
swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. 
Ale rolnicy chwycili jego 
sługi i jednego obili, drugiego 
zabili, trzeciego zaś ukamie-
nowali. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierw-
szym razem, lecz i z nimi tak 
samo postąpili. W końcu 
posłał do nich swego syna, 
tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. Lecz rolnicy 
zobaczywszy syna mówili do 
siebie: To jest dziedzic; 
chodźcie zabijmy go, a posią-
dziemy jego dziedzictwo. 
Chwyciwszy go, wyrzucili z 
winnicy i zabili. Kiedy więc 
właściciel winnicy przyjdzie, 
co uczyni z owymi rolnika-
mi? Rzekli Mu: Nędzników 
marnie wytraci, a winnicę 
odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu 
będą oddawali plon we 
właściwej porze. Jezus im 
rzekł: Czy nigdy nie czytali-
ście w Piśmie: Właśnie ten 
kamień, który odrzucili 
budujący, stał się głowicą 
węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach. 
Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, 
który wyda jego owoce. 

  12 października, będziemy obchodzili XIV Dzień 
Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Świętymi 
Bądźcie. Wśród wielu wydarzeń, którymi chcemy 
uczcić św. Jana Pawła II wyróżnia się modlitewny 
Apel Miasta Warszawy z Ojcem Świętym i galowy 
koncert Dnia Papieskiego transmitowany przez 
Program I Telewizji Polskiej oraz Telewizję Polo-
nia. Odbędzie się on w przyszłą niedzielę przed 
kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego w al. Ko-
misji Edukacji Narodowej nr 101 (na Ursynowie), 
o godzinie 15.30. Serdecznie zachęcam do wzięcia 
udziału w tym wydarzeniu. Niech nasza obecność 
i modlitwa będą kolejnymi wyrazami wdzięczności 
za kanonizację wielkiego Polaka. 

Abp Henryk Hoser 
Biskup Warszawsko - Praski 

  W tym roku przypada już trzydziesta rocznica 
męczeńskiej śmierci bł. Księdza Jerzego Popie-
łuszki. Jest to data na trwałe wpisana w historię 
Kościoła polskiego i dzieje Narodu. Jak co roku 
w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Księdza 
Jerzego, 19 października zapraszam do Sanktu-
arium Żoliborskiego. Główne uroczystości roz-
poczną się o godz. 17.00 uroczystą Mszą Świętą 
pod przewodnictwem Bpa Rafała Markowskiego. 
Po Mszy Św. program artystyczny z udziałem arty-
stów warszawskich. Wystąpią: Anna Seniuk, Da-
nuta Szaflarska, Justyna Kowalska, Piotr Bajor, 
Radosław Pazura oraz Jadwiga Rappe – śpiew 
i Andrzej Nanowski – organy. Towarzyszyć będzie 
chór Vocem Tuam. 
Gorąco zachęcamy też do modlitwy o rychłą kano-
nizację Bł. Ks. Jerzego. 

  Po wakacyjnej przerwie rozpoczyna się cykl 
wykładów Kursu Biblijnego. Najbliższy wykład 
będzie na temat Księgi Dziejów Apostolskich w 
przyszłą niedziele, tj 12 października br. o godz. 
19.00. w sali katechetycznej (wejście od strony 
kancelarii parafialnej). Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy 

  Można już rezerwować intencje mszalne na 
przyszły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii 
lub kancelarii parafialnej.  

XXVII Niedziela zwykła – 
5.10 

 
 Odpowiedzialność 

 Kryterium przyna-
leżności do Ludu Bożego jest 
„owocowanie”. „Poznacie 
ich po owocach” (Mt 7,16). 
O tym owocowaniu pisze św. 
P a w e ł  d o  F i l i p i a n : 
„Wszystko co jest prawdzi-
we, co godne, co sprawiedli-
we, co czyste, co miłe, co 
zasługuje na uznanie... to 
miejcie na myśli” (Flp 6,8). 
Za to owocowanie, my jako 
Wspólnota, dźwigamy wielką 
odpowiedzialność. Dzisiejsze 
czytania biblijne ukazują tę 
prawdę w sposób obrazowy. 
Gospodarz troszczy się o 
winnicę i oczekuje plonów. 
„I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie 
wydała jagody” (Iz 5,1-7). 
Odwrócił się od niej i pozwo-
lił, by stała się pustynią. 
Tragedia w winnicy, którą 
opisuje Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii, dotyczy także nas. 
To Chrystus jest tym Synem 
– Dziedzicem, którego posłał 
Bóg. Nie przyjęli Mesjasza 
Izraelici. Nasze przyjęcie 
Chrystusa, nasza wiara i 
odpowiedzialność za Kościół 
ma przynosić owoce, „a nie 
krzyk grozy”. Poprzez swoje 
słowo i sakramenty Pan 
nieustannie oczyszcza swoją 
winnicę i dba o nią. W Nim 
jest nasze ocalenie. Czyńmy 
to, czego On nas uczy i do 
czego jesteśmy wezwani. Za 
to owocowanie Bóg będzie 
sądził Kościół swój. Obowią-
zują go bowiem te same 
prawa i wymagania Boże. 
Musi wiec przyjąć Bożą 
sprawiedliwość i wypełniać 
ją. Tylko dzięki temu wyda 
dobre owoce i uraduje Serce 
Boże.  


