
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 po Mszy św.  

wieczornej  
 

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. 

Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika  

1130 – 11 r. ślubu… 

1300 zbiorowa: chrzty: – 

w int. Ojczyzny; - dz.-bł. 

w 40. r.ślubu PP Bożeny 

i Krzysztofa z prośbą o 

Boże bł., pomoc MB dla 

Jubilatów, dzieci ich 

rodzin i wnuków; + Ga-

briela Rzepecka w 2. 

r.śm., cr.: Rzepeckich, 

Binków i Markowskich;  

+ Adam w 30.r.śm. i 

Anna Jastrzębscy, Janina 

i Leonard Balingerowie, 

Hanna Antychowicz 

1800 + Teresa i Henryk 

Rutkowscy 

 

 

 

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  

Wyszkowscy;  

3 stycznia, sobota, Naj-

św. Imienia Jezus, 

wspomnienie 

700 – wynagradzająca  

800 + Janina Wochniak /

greg.3/ 

1800 + Regina i Jerzy 

Dudek 

1800 + Andrzej Zalewski 

w 1 r.śm. 

4 stycznia, 2 NIEDZIE-

LA PO NARODZENIU 

PAŃSKIM 

700 – za Parafian 

830 + Janina Wochniak /

greg.4/ 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

man Piechna, Maria i 

Kazimierz Borowscy 

31 grudnia, środa, 7 

DZIEŃ W OKTAWIE 

NARODZENIA PAŃ-

SKIEGO 
700 zajęta 

800 + Jadwiga Materka w 

2 r.śm., jej mąż Marian, 

Genowefa i Antoni Ta-

czalscy  

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 ca-

łym świecie; - za Krucja-

tą Różańcową, aby Pol-

ska 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, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard;  

 

1 STYCZNIA, 

CZWARTEK, ŚW. 

BOŻEJ RODZICIEL-

KI MARYI, uroczystość 

830 – o powołania 

1000 + Janina Wochniak /

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  

Św. Rodziny 

28.12.2014 

28 grudnia, NIEDZIE-

LA ŚW. RODZINY 

JEZUSA, MARYI I 

JÓZEA, święto 

700 – za Parafian  

830 – dz. SS. Św. Rodzi-

ny 

1000 – KR 

11
30 + Halina Malon w 2 

r.śm. 

1300 – dz. z okazji 18-

tych urodzin Magdaleny 

z prośbą o bł., zdrowie i 

mądrość w podejmowa-

niu decyzji   

1800 + Zbigniew Nowak 

w 18 r.śm. 

29 grudnia, poniedzia-

łek, 5 DZIEŃ W 

OKTAWIE NARO-

DZENIA PAŃSKIEGO 

700 wolna  

800 wolna  

1800 + Maria, Stanisław i 

Marek 

30 grudnia, wtorek, 6 

DZIEŃ W OKTAWIE 

NARODZENIA PAŃ-

SKIEGO 

700 wolna  

800 wolna  

1800 – dz. za otrzymane 

łaski przez Janinę i Tade-

usza, ich dzieci i wnuki 

w 2014 r. 

1800 + Zenon i Jadwiga 

Borowscy, Zofia i Ro-

greg.1/ 

1000 + Maciej Wencel w 

26. r.śm. 

1130 + Mieczysław i Mi-

chalina Mioduszewscy, 

Maria Kosiorek, Stani-

sław i Stanisława(k) 

Bronczewscy 

1300 + Mieczysław z 

okazji imienin i Zofia 

Gulowie 

1300 – intencja P. Bogda-

na 

1800 + Stanisława(k) w 

13 r.śm., Helena i Konrad 

Sobiera 

2 stycznia, piątek, Św. 

Bazylego Wlk. i Grzego-

rza z Nazjanzu,  

bp-ów i dr-ów Kościoła, 

wspomnienie 

 

700 – o Boże bł. dla rodz. 

Cudnych i Bilskich na 

cały Nowy Rok i za + 

Jana Bilskiego 

800 + Janina Wochniak /

greg.2/ 

1630 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Tadeusz i Maria 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Św. Rodziny 

28.12.2014 r. 

 

Niech Jezus, który został nam dany, bo Bóg tak umiłował 

świat, umacnia naszą wiarę, abyśmy każdego dnia z odno-

wioną gorliwością i entuzjazmem rodzili Go przez dobre 

uczynki. Niech prawdziwa radość płynąca z Bożego Naro-

dzenia wypełnia nasze serca, niech promieniuje na nasze 

rodziny i na cały świat.  

Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łask w No-

wym Roku 2014 życzymy Wam wszystkim - Księża, Siostry i 

Pracownicy Parafii w Aninie. 

 

  W dzisiejszą niedzielę 28.12 obchodzimy Święto Świętej 

Rodziny. Po każdej mszy św. będziemy udzielali specjal-

nego błogosławieństwa rodzinom. Ta niedziela jest Świę-

tem Patronalnym Sióstr Św. Rodziny z Bordeaux, które 

mieszkają w naszej parafii. Dziś też Gościmy znanego już 

nam ks. Zbigniewa Bigdę - kapłana naszej diecezji, mi-

sjonarza w Kazachstanie. Będzie głosił nam Słowo Boże, 

a my będziemy mogli wesprzeć go ofiarą przy wyjściu z 

kościoła. 

 Także w dzisiejszą niedzielę - 28.12 - po Mszy św. o 

godz. 10.00 spotkanie opłatkowe wszystkich kół Żywe-

go Różańca. Zapraszamy! 

  Wszystkim osobom, które przygotowały naszą świątynię 

na święta, przygotowały dekorację bożonarodzeniową, 

scholi za muzykę i śpiew podczas Pasterki, a także Panom 

z Kościelnej Służby Porządkowej za pomoc w utrzymaniu 

porządku składamy serdeczne podziękowanie - Bóg za-

płać! 

  Wszystkim uczestnikom marszu z pochodniami w 75. 

rocznicę Zbrodni Wawerskiej, naszym parafianom oraz 

z par. Św. Benedykta, a szczególnie kibicom Legii War-

szawa z Linii Otwockiej i Grochowa, motocyklistom 

Rajdu Katyńskiego Panu Zbigniewowi Zawadzkiemu i 

Panu Leszkowi Rysakowi składamy serdeczne podzięko-

wania.  

  W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2014 zaprasza-

my na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne nabożeństwo 

dziękczynno - przebłagalne. Mamy za co dziękować Bo-

gu, ale też mamy Go za co przepraszać. Będziemy rów-

nież prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami i naszymi 

rodzinami.  

 Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi odbędzie 

się 1 stycznia 2013 r. w uroczystość Świętej Bożej Ro-

dzicielki Maryi po każdej Mszy św. Tego dnia mszy św. 

o godz. 7.00 nie będzie, pozostały porządek mszy św. jak 

w niedzielę.  

Syr 3,2-6.12-14 

Błogosławiony, 

kto się boi Pana 

Kol 3,12-21 

Łk 2,22-40  

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia 

według Prawa Mojżeszowego, 

przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je 

przedstawić Panu. Tak bowiem jest 

napisane w Prawie Pańskim: Każde 

pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone Panu. Mieli 

również złożyć w ofierze parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie, 

zgodnie z przepisem Prawa Pań-

skiego. A żył w Jerozolimie 

człowiek, imieniem Symeon. Był to 

człowiek sprawiedliwy i pobożny, 

wyczekiwał pociechy Izraela, a 

Duch Święty spoczywał na nim. 

Jemu Duch Święty objawił, że nie 

ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. Za natchnieniem więc 

Ducha przyszedł do świątyni. A 

gdy Rodzice wnosili Dzieciątko 

Jezus, aby postąpić z Nim według 

zwyczaju Prawa, on wziął Je w 

objęcia, błogosławił Boga i mówił: 

Teraz, o Władco, pozwól odejść 

słudze Twemu w pokoju, według 

Twojego słowa. Bo moje oczy 

ujrzały Twoje zbawienie, któreś 

przygotował wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie 

pogan i chwałę ludu Twego, 

Izraela. A Jego ojciec i Matka 

dziwili się temu, co o Nim mówio-

no. Symeon zaś błogosławił Ich i 

rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto 

Ten przeznaczony jest na upadek i 

na powstanie wielu w Izraelu, i na 

znak, któremu sprzeciwiać się będą. 

A Twoją duszę miecz przeniknie, 

aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu. Była tam również prorokini 

Anna, córka Fanuela z pokolenia 

Asera, bardzo podeszła w latach. 

Od swego panieństwa siedem lat 

żyła z mężem i pozostawała 

wdową. Liczyła już osiemdziesiąty 

czwarty rok życia. Nie rozstawała 

się ze świątynią, służąc Bogu w 

postach i modlitwach dniem i nocą. 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, 

sławiła Boga i mówiła o Nim 

wszystkim, którzy oczekiwali 

wyzwolenia Jerozolimy. A gdy 

wypełnili wszystko według Prawa 

Pańskiego, wrócili do Galilei, do 

swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś 

rosło i nabierało mocy, napełniając 

się mądrością, a łaska Boża spoczy-

wała na Nim.  

  8-go stycznia o godz. 19.00 rozpoczyna się w naszej 

parafii Kurs dla narzeczonych. Wszystkich przygotowu-

jących się do zawarcia sakramentu w roku 2015 zaprasza-

my do salki katechetycznej - wejście od kancelarii. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobo-

ta m-ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramen-

tu od godz. 15.00. Do chorych udamy się w piątek od 

godz. 9.00, a po wieczornej Mszy św. adoracja do godz. 

19.30 prowadzona przez Odnowę w Duchu św. W sobotę 

różaniec wynagradzający o godz. 6.30. 

  W niedzielę - 04.01 - o godz. 13.00 Msza św. w int. 

Ojczyzny.  

  5 stycznia zapraszamy na wspólne kolędowanie o godz. 

19.00.  

  Od soboty - 03.01.2015 r. rozpoczynamy tradycyjną 

wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać bę-

dziemy wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 

10.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, wody 

święconej i kropidła. 

  W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się we-

dług następującego porządku: 

sobota - 3 stycznia: ul. Kajki z obu stron od godz. 10.00. 

  W parafialnym Kiosku okazja do nabycia wartościo-

wych prezentów. Serdecznie zapraszamy! 

  Zachęcamy do lektury świątecznego wydania Salve 

Regina. Polecamy szczególnie rozmowę z ks. rekolekcjo-

nistą, w której krok po kroku wyjaśnia, jak w Boże Naro-

dzenie spotkać Jezusa. Ponadto garść najświeższych 

wiadomości organowych, bajeczna opowieść o naszych 

Wielkich Aninianinach w niebie, a także krzyżówka z 

cennymi nagrodami! 

  Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podzięko-

wanie wszystkim parafianom za żywność i złożone dary 

pieniężne na paczki świąteczne dla naszych podopiecz-

nych. Za duże wsparcie dziękujemy firmie "Kotwica" 

Państwa Godlewskich  i cukierni Państwa Błaszczak .W 

tym roku  przygotowano 44 paczki rodzinne i 36 paczek 

dla osób chorych i  leżących. 

 Tydzień temu odbyła się trzecia kwesta na budowę 

organów piszczałkowych w naszym kościele. Tego dnia 

zebraliśmy 5,5 tys. zł. Dziękujemy wszystkim za złożone 

ofiary, a w szczególności tym, którzy przygotowali i 

rozprowadzali stroiki świąteczne, z których dochód też 

przeznaczony był na ten cel. Następna kwesta odbędzie 

się 11 stycznia. Jednocześnie przypominamy, że budowę 

organów możemy wspierać każdego dnia poprzez wpłaty 

na konto bankowe i nabywanie specjalnych cegiełek w 

zakrystii i kancelarii parafialnej. Szczęść Boże! 

Komitet Budowy Organów 

Święto Świętej Rodziny – 

28.12 

 

 Rodzina Święta 

 

 Bezpośrednio i po 

ludzku Bóg wszedł w życie 

rodziny ludzkiej, aby ją uczynić 

Bożym przybytkiem. Myślał 

ludzkim umysłem, ludzkim 

sercem kochał i ludzkimi rękami 

pracował. Wchodząc właśnie w 

taki sposób konsekruje życie 

małżeńskie i rodzinne, podnosi 

na wyższy poziom i nadaje mu 

charakter sakramentu. Jezus, 

Maryja, Józef stanowili jedno 

we wzajemnym poszanowaniu i 

miłości. W zwyczajnych warun-

kach w Nazarecie rozwijało się 

szczęśliwe życie rodzinne oparte 

na prawie miłości Bożej. Trudne 

sprawy i cierpienia, które Ich 

czekały nie mogły Im przeszko-

dzić w drodze realizacji planów 

Bożych. Maryja i Józef, jak 

dwaj Cherubini otaczali opieką 

Dziecię – Arkę Nowego Przy-

mierza, a Jezus był im posłusz-

ny. Wiemy, że gdzie miłość 

wzajemna i pokój, tam „słucha 

się chętnie Słowa Bożego” i 

odczuwa się radość w trudzie 

pracy codziennej. Ewangelia 

dzisiejsza przenosi nas do 

Nazaretu, gdzie Jezus prowadzi 

życie ukryte, a cała Święta 

Rodzina żyje w ubóstwie, w 

zwyczajnych warunkach ludz-

kiej rodziny. Wszystkie Czyta-

nia przedstawiają nam, jak ma 

wyglądać każda wierząca rodzi-

na. Na podstawie objawienia 

Bożego – w pierwszym Czyta-

niu prorok mówi o ogromnych 

skarbach, jakie gromadzi sobie 

ten, kto czci i szanuje swoich 

rodziców. Taki człowiek mieć 

będzie radość, długie życie i 

towarzyszące mu miłosierdzie 

Boże. A św. Paweł w drugim 

Czytaniu akcentuje zasady życia 

rodzinnego. Właśnie, dobroć, 

pokora, cierpliwość, wzajemne 

wybaczanie, prawda, a przede 

wszystkim miłość i pokój Chry-

stusowy ma rządzić sercami 

członków rodziny. Proste słowa 

Ewangelii dzisiejszej oddają 

całą atmosferę życia Świętej 

Rodziny.  

http://mateusz.pl/czytania/2014/20141228.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2014/20141228.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2014/20141228.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2014/20141228.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2014/20141228.htm#czytania

