
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 MB 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. 

830 + Czesław i Janina 

Mitrus, zm. z cr.: Mitru-

sów i Małysków 

1000 + Jadwiga Borowska 

z okazji imienin 

1130 + Bogdan Narbutt w 

15 r.śm. 

1300 zbiorowa: + Jadwiga 

i Edward Woźniak, Gra-

żyna Niewiadomska; + 

Renard i Kazimierz Lich-

niak w 1 r.śm.; + Stani-

sław i Jadwiga Frejlak i 

zm. z ich rodzin;  

1800 – w int. braci z Róży 

męskiej za wstawiennic-

twem bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki 

1800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.21/ 

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  

18 października,  

SOBOTA,  

ŚW. ŁUKASZA, 

EWANGELISTY, święto 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.20/ 

800 + Andrzej Bernaciak 

1600 ślub: Konstanty - 

Fluder 

1800 + Helena Makulec w 

16 r.śm. 

1800 + Henryk w 10 r.śm. 

cr.: Błędowskich, Paszkie-

wiczów i Zaborowskich 

19 PAŹDZIERNIKA, 29 

NIEDZIELA ZWYKŁA  

700 + Jadwiga Materka, 

Genowefa Taczalska, 

Stanisława(k) Dziewul-

ska, Bolesław Żurawski 

1800 + Józefa(k) i Jaro-

sław Wojciechowscy, cr.: 

Wojciechowskich i Jania-

ków 

14 października, wtorek 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.16/ 

800 + Stanisław Domalew-

ski w 2 r.śm. i jego rodzi-

ce 

1800 + Jadwiga Henneberg 

i zm. z cr. Ochniewiczów 

1800 – w int. Michała i cr. 

z prośbą o Boże bł. z 

okazji chrztu św. 

15 października, środa, 

Św. Teresy od Jezusa, 

dziewicy i d-ra Kościoła, 

wspomnienie 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.17/ 

700 – o bł. Boże dla S. 

Teresy  

800 + Jadwiga i Stefan  

800 zajęta 

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. 

INTENCJE MSZALNE 

28 Niedziela 

Zwykła,  

12.10.2014 

12 PAŹDZIERNIKA, 28 

NIEDZIELA ZWYKŁA  

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.14/ 

830 – o zdrowie dla Jadwi-

gi  

1000 + Jan Płoński w 100 

r.ur. i 16 r.śm., jego rodzi-

ce, 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 Szydłow-

skich 

1300 + Ewa z okazji uro-

dzin  

1300 – o Boże bł., zdrowie 

i wszelkie łaski dla Teresy 

Mazur z okazji 80 urodzin 

1630 + Marianna i Józef 

Milik, Henryk Jóźwiak 

1800 + Helena Zalewska, 

Jadwiga Marcinkiewicz, 

Tadeusz Jacak, Janusz i 

Grażynka Felak 

13 października,  

poniedziałek, Bł. Hono-

rata Koźmińskiego, 

prezbitera, wspomnienie 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.15/ 

800 + Edward Saganek  

800 + Eugeniusz w 10 

r.śm., Marianna, Jan, 

Aleksandra(k), Aleksan-

der, Apolonia i Edmund  

Boże dla Elżbiety i Jadwi-

gi i cr.; + Natalia, Walen-

ty, Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Stanisła-

wa(k) w 4 r.śm. i Jan 

Oliasz, Zofia i Jana Kę-

pińscy;   

16 października,  

czwartek, Św. Jadwigi 

Śląskiej,  wspomnienie  

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.18/ 

800 wolna  

1800 + Małgorzata Kosio-

rek, Mieczysław i Micha-

lina Mioduszewscy   

1800 + Michał, Stanisława

(k), Eugeniusz i zm. z 

rodz.: Ptaków i Siejków 

17 października, piątek, 

Św. Ignacego Antiocheń-

skiego, wspomnienie 

700 + Jadwiga w 1 r.śm. i 

Marek Rokiccy, Janina 

Święch, Krystyna i Woj-

ciech Jakubowscy 

700 zajęta 

800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.19/ 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

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

www.anin.parafia.infoNr 265 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  28 Niedzielę Zwykłą,  

12.10.2014 r. 

 

  12 października, obchodzimy XIV Dzień Papieski pod 

hasłem: Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie. W dniu 

dzisiejszym, po każdej mszy św. przy wyjściu z kościoła 

prowadzona jest zbiórka do puszek na rzecz Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającej młodzież 

pracowitą i zdolną, a potrzebującą pomocy.  

  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 TVP oraz 

TV Polonia. Odbędzie się on w dzisiejszą niedzielę 

przed kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego w al. 

Komisji 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 

  Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów ser-

decznie dziękują Wszystkim Darczyńcom za ofiary. W 

zeszłą niedzielę ze sprzedaży cegiełek i zbiórki do pu-

szek zebraliśmy 4894 zł. Łącznie z wpływami na konto 

bankowe mamy już 36 tys. zł. Jednocześnie pragniemy 

poinformować, że na ostatnim spotkaniu Komitetu z 

projektantem organów prof. Ireneuszem Wyrwą zapo-

znaliśmy się z drugim projektem i wizualizacją orga-

nów. Zapadła także decyzja, że kwesty będą organizo-

wane w każdą niedzielę, a cegiełki będzie można przez 

cały czas nabywać w kancelarii i zakrystii. Więcej infor-

macji na temat budowy organów piszczałkowych znaj-

duje się w biuletynie, który jest wyłożony wraz z nume-

rami konta budowy organów oraz drukami przelewów 

pocztowo-bankowych na stoliku w tzw. kąciku organo-

wym pod chórem.  

  W dzisiejszą niedzielę - 12.10 - o godz. 16.30 kolejna 

Msza św. i spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowu-

jących się do I Komunii św.  

  Po wakacyjnej przerwie rozpoczyna się cykl wykładów 

Kursu Biblijnego. Dzisiejszy wykład - 12 października 

- o godz. 19.00 w sali katechetycznej  będzie na temat 

Księgi Dziejów Apostolskich. Wejście od strony kancela-

rii parafialnej.  

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy! 

  Dziś też - 12.10 - o godz. 11.00 spotkanie grupy dziew-

Iz 25,6-10a 

Po wieczne czasy 

zamieszkam u Pa-

na 

Flp 4,12-14,19-20 

Mt 22,1-14 

 Jezus w przypowie-

ściach mówił do arcykapła-

nów i starszych ludu: Króle-

stwo niebieskie podobne jest 

do króla, który wyprawił 

ucztę weselną swemu synowi. 

Posłał więc swoje sługi, żeby 

zaproszonych zwołali na 

ucztę, lecz ci nie chcieli 

przyjść. Posłał jeszcze raz 

inne sługi z poleceniem: 

Powiedzcie zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę: 

woły i tuczne zwierzęta pobite 

i wszystko jest gotowe. 

Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni 

zlekceważyli to i poszli: jeden 

na swoje pole, drugi do swego 

kupiectwa, a inni pochwycili 

jego sługi i znieważywszy 

[ich], pozabijali. Na to król 

uniósł się gniewem. Posłał 

swe wojska i kazał wytracić 

owych zabójców, a miasto ich 

spalić. Wtedy rzekł swoim 

sługom: Uczta wprawdzie jest 

gotowa, lecz zaproszeni nie 

byli jej godni. Idźcie więc na 

rozstajne drogi i zaproście na 

ucztę wszystkich, których 

spotkacie. Słudzy ci wyszli na 

drogi i sprowadzili wszyst-

kich, których napotkali: złych 

i dobrych. I sala zapełniła się 

biesiadnikami. Wszedł król, 

żeby się przypatrzyć biesiad-

nikom, i zauważył tam czło-

wieka, nie ubranego w strój 

weselny. Rzekł do niego: 

Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 

nie mając stroju weselnego? 

Lecz on oniemiał. Wtedy król 

rzekł sługom: Zwiążcie mu 

ręce i nogi i wyrzućcie go na 

zewnątrz, w ciemności! Tam 

będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Bo wielu jest powoła-

nych, lecz mało wybranych. 

cząt przygotowujących się w naszej parafii do sakra-

mentu Bierzmowania. Wejście od strony kancelarii 

parafialnej.  

A w najbliższą niedzielę - 19.10 - o godz. 17.00, także 

w salce parafialnej spotkanie wszystkich kandydatów. 

  W jutrzejszy poniedziałek - 13.10 - o godz. 19.30 - po 

Adoracji - kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o 

Kościele. Zapraszamy! 

  W tym roku przypada już trzydziesta rocznica męczeń-

skiej śmierci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Jest to 

data na trwałe wpisana w historię Kościoła polskiego 

i dzieje Narodu. Jak co roku w dniu liturgicznego wspo-

mnienia bł. Księdza Jerzego, 19 października zapraszam 

do Sanktuarium Żoliborskiego. Główne uroczystości 

rozpoczną się o godz. 17.00 uroczystą Mszą św. pod 

przewodnictwem Bpa Rafała Markowskiego. Po Mszy 

św. program artystyczny z udziałem artystów warszaw-

skich. Wystąpią: Anna Seniuk, Danuta Szaflarska, Ju-

styna Kowalska, Piotr Bajor, Radosław Pazura oraz 

Jadwiga Rappe – śpiew i Andrzej Nanowski – organy. 

Towarzyszyć będzie chór Vocem Tuam. Gorąco zachę-

camy też do modlitwy o rychłą kanonizację Bł. Ks. 

Jerzego. 

  W związku z tą rocznicą Biuro Radia Maryja serdecz-

nie zaprasza do kiosku, gdzie można nabyć płytę DVD 

z filmem o życiu i śmierci bł. Ks. Jerzego. Ten porusza-

jący obraz obejrzało w kinach 1 300 000 widzów. 

  W najbliższą niedzielę -19.10 - taca przeznaczona bę-

dzie na cele misyjne.  

  Rozpoczął się październik, a wraz z nim Nabożeństwa 

Różańcowe. Zapraszamy codziennie o godz. 17.15. 

  Nabożeństwa Różańcowe prowadzone przez dzieci 

będą w każdą środę października o godz. 17.15. Pano-

wie z Koła Różańcowego prowadzą różaniec w ponie-

działki, Koła żeńskie we wtorki, Radio Maryja w 

czwartki i Odnowa w Duchu św. w piątki. 

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej 

przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. Wieczorne Msze 

święte - w listopadzie codziennie, a w ciągu roku w 

każdy piątek - odprawiane są w intencjach wypominko-

wych. Kartki są wyłożone przy wyjściu z kościoła. 

  Można już rezerwować intencje mszalne na przyszły 

rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub kancelarii 

parafialnej.  

 

Zapowiedzi przedślubne: 

  Kamil Zabadała, kawaler z par. tut.  

Joanna Szabłowska, panna z Ostrołęki 

XXVIII Niedziela zwykła – 

12.10 

Radosna jedność 

 Obrazy uczty przedsta-

wiane nam przez dzisiejszą 

liturgię słowa można by nazwać 

programowymi dla religii chrze-

ścijańskiej i dla wiary w jedyne-

go Boga w ogóle. Chodzi w nich 

o wyrażenie przekonania o 

wiecznym szczęściu człowieka, 

dostatku, spokoju i radości. To 

przekonanie towarzyszy człowie-

kowi od zarania jego religijności. 

Chrześcijaństwo dokumentuje to 

tajemnicą Wcielenia, Śmierci i 

Zmartwychwstania Jezusa Chry-

stusa otwierające człowiekowi 

bramy zbawienia. Może zło 

bierze się i stąd, że wciąż mało 

mamy nadziei zbawienia, że 

szczęście realizujemy na własną 

rękę, a sobą zastawiamy biblijny 

obraz szczęścia. Spotykamy 

ludzi, którzy różnie patrzą na 

symbole uczty i różnie oceniają 

biesiady. I tak jest od najdawniej-

szych czasów. Jedni chętnie w 

nich uczestniczą, inni zżymają 

się na samą myśl o wielogodzin-

nym wysiadywaniu przy suto 

zastawionym stole podczas, gdy 

wielu ludzi głoduje. Ale obrazy 

uczty przedstawione nam w 

dzisiejszych czytaniach biblij-

nych w swojej symbolice zmie-

rzają do wyrażenia radości i 

szczęścia, sprawiedliwości, 

spokoju i jedności. A więc 

zmierzają do przeżyć i odczuć, 

do jakich człowiek tęskni i w 

realizację ich wierzy. Bóg przy-

gotował nam ucztę, na którą 

zaprasza wszystkich. Na tę ucztę 

jednak nie można wejść bez szaty 

łaski, sprawiedliwości i miłości. 

A ci, którzy odrzucają zaprosze-

nie, sami siebie skazują na 

odrzucenie. Jezus Chrystus tę 

wizję uczty w Królestwie Niebie-

skim skonkretyzował i ukierun-

kował. Otwiera przed człowie-

kiem bramy zbawienia, a ludzkie 

marzenia zamienia w rzeczywi-

stość. Chrześcijaństwo wierzy w 

możliwość zbawienia od Boga i 

w Bogu. Tak też kieruje swoimi 

krokami, aby je osiągnąć. Ma 

więc wyraźny cel i środki do jego 

realizacji.  

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

