
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. 

ca w 38 r.śm., Stanisława

(k) i Piotr Grajda, Jerzy 

Markuszewski oraz zm. 

z ich rodzin 

1000 + Helena, Bolesław 

i ich synowie oraz Sła-

womir, Franciszek i 

wszyscy zm. z rodz. 

Jedynak 

1130 + Krystyna Saganek 

w 30 r.śm.  

1300 + Jadwiga i Edward 

Woźniak, Wiktoria i 

Teofil Brzoskiewicz, 

Grażyna, Alina, Zyg-

munt i Jerzy Niewiadom-

scy 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

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  

22 listopada, sobota, 

Św. Cecylii,  

dziewicy i męczennicy, 
wspomnienie 

700 + Andrzej Bernaciak 

800 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

23 listopada,  

34 NIEDZIELA  

ZWYKŁA,  

JEZUSA  

CHRYSTUSA,  

KRÓLA  

WSZECHŚWIATA, 

uroczystość  

700 wolna 

830 + Aleksander Woźni-

okazji imienin 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

18 listopada, wtorek, 

Bł. Karoliny Kózków-

ny, dziewicy i męczen-

nicy, wspomnienie  

700 + Józef Korzeniowski 

w r.śm. 

800 – dz.-bł. w int. Mag-

daleny z okazji urodzin o 

potrzebne łaski i opiekę 

Bożą 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

19 listopada, środa,  

Bł. Salomei, zakonnicy, 

wspomnienie 

700 zajęta 

800 + Eugenia, Feliks i 

Jerzy Kańscy 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

zdrowie i bł. Boże dla 

Elżbiety i Jadwigi i cr.; - 

INTENCJE MSZALNE 

33 Niedziela 

Zwykła,  

16.11.2014 

16 listopada, 33 NIE-

DZIELA ZWYKŁA,  

700 – w int. Parafian 

830 + Natalia i Stanisław 

Jędrzejewscy 

1000 + Józefa(k) Chmiel 

w 30 r.śm., jej rodzice, 

mąż, synowie, brat i zięć 

1130 + Józef Sikora i zm. 

z cr.   

1300 + Maria Krzyża-

nowska w 9 r.śm., cr.: 

Jurkiewiczów, Kowal-

skich, Kaczyńskich, 

Dudzińskich, Niedziń-

skich, Krzyżanowskich i 

Głowackich 

1300 + Zofia Kobylińska 

oraz z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla Pawła Józe-

fowicza z 50 urodziny  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + ks. Adam Ty-

mieniecki, Zygmunt 

Trzciński, Stanisław 

Chmielewski; + cr.: 

Jóźwik, Kozłowskich, 

Dygasów, Nadolskich i 

zm. sąsiadów;  

17 listopada,  

poniedziałek,  

Św. Elżbiety Węgier-

skiej, wspomnienie 

700 – dziękczynna za 

otrzymane łaski z prośbą 

o zdrowie dla Jadwigi  

800 – w int. S. Elżbiety z 

dz. za wszystkie otrzy-

mane łaski z okazji 75 

urodzin z gorącą prośbą 

o Boże bł. i światło Du-

cha św. dla jubilata i jego 

najbliższych oraz + Elż-

bieta Chacińska z okazji 

imienin; + Natalia, Wa-

lenty, Helena, Julia, Wła-

dysław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Elżbieta 

i Janusz Szol, Helena i 

Lucjan Tomczuk; 

20 listopada, czwartek, 

Św. Rafała Kalinow-

skiego, prezbitera, 

wspomnienie 

700 zajęta 

800 zajęta 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

21 listopada, piątek, 

Ofiarowania NMP, 
wspomnienie 

700 wolna 

700 wolna 

800 + Wacław Zając  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Janusz Morawski 

z okazji imienin;  

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

www.anin.parafia.infoNr 270 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  33 Niedzielę Zwykłą,  

16.11.2014 r. 

 

  Ofiary złożone dziś na tace przeznaczone są na 

potrzeby organizacyjne Światowych Dni Mło-

dzieży. 

  Dziś też - 16.11, odbywa się druga kwesta na 

rzecz budowy  organów w naszym kościele. Po 

każdej Mszy św. można nabyć pamiątkowe ce-

giełki, a także składać ofiary do puszek. Podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 kazanie wygłosi ks. 

prof. Kazimierz Szymonik z Uniwersytetu Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Ks. Profesor, znany i wybitny znawca muzyki 

kościelnej, opowie o roli organów w liturgii. 

Wszystkich zainteresowanych nie tylko naszą 

inicjatywą, ale także muzyką liturgiczną, zapra-

szamy! Stan naszego konta organowego wynosi 

już 54 tys. 382 zł. Za wszystkie ofiary składamy 

serdeczne "Bóg Zapłać"!  

Ks. Proboszcz i Komitet Budowy Organów 

  W dzisiejszą niedzielę - 16.11 - o godz. 17.00, 

w salce parafialnej spotkanie wszystkich kan-

dydatów przygotowujących się w naszej parafii 

do sakramentu Bierzmowania. Wejście od 

strony kancelarii parafialnej. 

  W najbliższą niedzielę - 23.11 - uroczystość 

Chrystusa Króla Wszechświata - ostatnia nie-

dziela mijającego roku liturgicznego.  

  Biuro RM uprzejmie zaprasza do kiosku, w 

którym można nabyć książkę o papieżu Polaku 

i sprawdzić stan swojej wiedzy na temat jego 

życia i nauczania. Książka łączy refleksję z po-

czuciem humoru św. JPII. Cena promocyjna - 5 

zł. Można zapoznać się przy okazji z innymi 

propozycjami. 

  Diecezjalne Centrum Światowych Dni Mło-

dzieży Kraków 2016 serdecznie zaprasza 

wszystkich koordynatorów parafialnych, wolon-

tariuszy i tych, którzy chcieliby się w jakikol-

Prz 31,10-13.19-

20.30-31 

Błogosławiony, 

kto się boi Pana  

1 Tes 5,1-6 

Mt 25,14-30  

 Jezus opowiedział 

uczniom tę przypowieść: 

Pewien człowiek, mając się 

udać w podróż, przywołał swoje 

sługi i przekazał im swój 

majątek. Jednemu dał pięć 

talentów, drugiemu dwa, trze-

ciemu jeden, każdemu według 

jego zdolności, i odjechał. 

Zaraz ten, który otrzymał pięć 

talentów, poszedł, puścił je w 

obrót i zyskał drugie pięć. Tak 

samo i ten, który dwa otrzymał; 

on również zyskał drugie dwa. 

Ten zaś, który otrzymał jeden, 

poszedł i rozkopawszy ziemię, 

ukrył pieniądze swego pana. Po 

dłuższym czasie powrócił pan 

owych sług i zaczął rozliczać 

się z nimi. Wówczas przyszedł 

ten, który otrzymał pięć talen-

tów. Przyniósł drugie pięć i 

rzekł: Panie, przekazałeś mi 

pięć talentów, oto drugie pięć 

talentów zyskałem. Rzekł mu 

pan: Dobrze, sługo dobry i 

wierny! Byłeś wierny w rze-

czach niewielu, nad wieloma 

cię postawię: wejdź do radości 

twego pana! (…) Przyszedł i 

ten, który otrzymał jeden talent 

(…) Odrzekł mu pan jego: 

Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, 

że chcę żąć tam, gdzie nie 

posiałem, i zbierać tam, gdziem 

nie rozsypał. Powinieneś więc 

był oddać moje pieniądze 

bankierom, a ja po powrocie 

byłbym z zyskiem odebrał 

swoją własność. Dlatego od-

bierzcie mu ten talent, a dajcie 

temu, który ma dziesięć talen-

tów. Każdemu bowiem, kto ma, 

będzie dodane, tak że nadmiar 

mieć będzie. Temu zaś, kto nie 

ma, zabiorą nawet to, co ma. A 

sługę nieużytecznego wyrzućcie 

na zewnątrz - w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. 

wiek sposób włączyć w przygotowania ŚDM, na 

spotkanie we wtorek 18 listopada 2014 r. Spo-

tkanie to odbędzie się w Katedrze Warszawsko-

Praskiej, dokładnie w 100. r.śm. bł. Karoliny 

Kózkówny. 

W programie spotkania: 

18:00 - Msza św. pod przewodnictwem Księ-

dza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC w 

Katedrze Warszawsko-Praskiej 

Po Mszy św. – spotkanie w podziemiach Ka-

tedry. Zapraszamy! 

  W związku z przygotowaniem do ŚDM (w na-

szym dekanacie) zapraszamy serdecznie mło-

dzież z naszej parafii na Andrzejki w sobotę 29 

listopada do kościoła MB Dobrej Rady w Mie-

dzeszynie przy ul. Szafirowej 58. Spotkanie 

zacznie się Mszą św. o godz. 18.00 w kościele. 

Ok. godziny 19.00 rozpoczniemy imprezę w 

kościele dolnym. Wstęp - 8 zł., obowiązuje obu-

wie na zmianę, zapewniamy słodki poczęstunek, 

napoje, w programie koncert grupy „Wyrwani z 

niewoli”. Zapisy i więcej szczegółów u ks. Ada-

ma i na plakacie.  

  Podobnie jak we wszystkich diecezjach 

w Polsce, także w Diecezji Warszawsko-

Praskiej Ks. Abp Henryk Hoser SAC zarządził 

zbiórkę do puszek na rzecz odbudowy po 

pożarze bazyliki katedralnej pw. Najświętszej 

Maryi Panny w Sosnowcu. Kwesta będzie prze-

prowadzona w niedzielę, 23 listopada br. 

  Parafialny Caritas poszukuje dla samotnej 

matki z synem: pralki, małej lodówki i elek-

trycznej maszyny do szycia.  

Zgłoszenia prosimy zostawić w zakrystii kościo-

ła lub pod nr tel. 609-817-961. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-

dniu. 

XXXIII Niedziela zwykła – 

16.11 

 

 Cel i przeznaczenie 

 

Wraz ze zbliżaniem się końca 

roku Kościół uświadamia nam 

coraz częściej prawdę o osta-

tecznym naszym celu i prze-

znaczeniu. Nie wiemy, kiedy 

nadejdzie dzień końca i wypeł-

nienia. Św. Paweł w liście do 

Tesaloniczan mówi dziś zupeł-

nie wyraźnie o potrzebie goto-

wości na dzień ostateczny: 

„Czuwajmy i bądźmy trzeźwi”. 

Świat doczesny przeminie, a 

naszym celem jest świat przy-

szły. Dzisiejsze czytania litur-

giczne zdecydowanie jednak 

odrzucają postawę samego 

tylko wyczekiwania. Królestwo 

Boże wymaga pracy i aktywno-

ści, tworzenia i budowania, 

ładu i porządku. Chodzi więc o 

takie wartości, jak: prawda, 

sprawiedliwość, miłość, szacu-

nek i dobroć. To Królestwo 

Boże zaczęło się już z chwilą 

przyjścia na świat Jezusa 

Chrystusa, a więc jest dziełem 

wspólnym: Boga i człowieka. 

Nie sposób jednak spodziewać 

się udziału w Królestwie Bo-

żym bez naszego wkładu w 

budowę tego Królestwa tutaj na 

ziemi. Jest to zarazem auten-

tyczne życie chrześcijańskie, w 

którym znajduje się miejsce na 

wartości doczesne i wieczne. 

Dla poszczególnego człowieka 

czas jest krótki. Prawdziwa 

mądrość podpowie nam, jak w 

tym czasie pracować nie tylko 

dla siebie i swojej rodziny, ale 

wyciągać swe ręce z pomocą 

ubogiemu „przez wszystkie dni 

swojego życia”. Każdy czło-

wiek musi iść własną drogą i 

wypełniać sobie powierzone 

zadania, aby być „dobrym, 

wiernym i użytecznym sługą” 

w oczekiwaniu na Pana. 

„Człowiek nie jest sam, żyje z 

drugimi, przez drugich i dla 

drugich” według predyspozy-

cji, możliwości i łaski. Nagrodą 

jest Bóg sam, Jego uczta i 

wiekuista radość życia. 
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