
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. 

ski w 1 r.śm., Stanisław, 

Helena, Józef i Jan Bąk 

1130 – w int. Michałka w 

10 urodziny z prośbą o 

błogosławieństwo Boże 

1300 zbiorowa: chrzty: 

Wanda Broniatowska; - 

dz. Zofii Frąckiewicz z 

racji imienin oraz cr. Frąc-

kiewiczów; + Elżbieta 

Helena Müller-Szwaj w 

30 dniu po śm.; + Zbi-

gniew Juzala w 60 dniu po 

śm.;  

1300 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.13/ 

1800 + Jan w 29 r.śm. i 

Stanisława(k) Oljasz, 

Zofia i Jan Kępińscy 

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  

700 – w intencji Dominika 

z okazji 26.r. urodzin 

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.12/ 

1600 ślub: Wierzbieniec - 

Przeździecka 

1800 + Henryka(k) i Stani-

sław Puławscy, Cecylia i 

Stanisław Miłkowscy  

1800 + za dusze w czyśćcu 

cierpiące i konające  

17 MAJA, 7 NIEDZIE-

LA WIELKANOCY, 

WNIEBOWSTĄPIENIE 

PAŃSKIE 

700 + Stanisława(k) Saran 

w 1 r.śm.  

830 + Maria Osman, jej 

rodzice i rodzeństwo  

1000 + Tomasz Czekaliń-

800 + Zdzisław Cyngot w 

18 r.śm. 

1800 + Bartosz Dzikowski /

greg.8/ 

1800 + Stanisława(k) i 

Eugeniusz Jacak, Lidia 

Adler, Jerzy Zalewski  

13 maja, środa, NMP 

Fatimskiej, wspomnienie 

700 + Ks. Tadeusz, Stani-

sław, Maria, Zofia, Tade-

usz Wardzyńscy, Anna 

Duszczyk, Stanisława(k) 

Perska 

700 – dz. za otrzymane 

łaski, z prośbą o Boże bł. i 

wytrwanie w dobrym z 

okazji urodzin 

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.9/ 

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; 

- dz. z okazji urodzin 

Marcina, Iwony i Grzego-

rza z prośba o dary Ducha 

św., zdrowie i dalsza 

Opiekę Bożą dka nich i 

ich rodzin; + Natalia, 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  

Wielkanocy 

10.05.2015 

10 maja, 6 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

700 – wynagradzająca 

SRM 

830 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Pawła, Krzysztofa i 

Hanny  

1000 + Stanisław, Zofia, 

Albina i Marian Wielgo, 

Władysława(k) i Włady-

sław, Leokadia Wojtyńscy 

1130 + Stanisława (k) i 

Aleksander Mitrus, Irena 

Kozioł  

1300 + Stanisław Brodow-

ski w 2 r.śm; 

1300 – dz. z racji urodzin 

Jolanty i Piotra, oraz imie-

nin Wojciecha, z prośbą  o 

pomyślne zaliczenie egza-

minu magisterskiego 

1630 + Bartosz Dzikow-

ski /greg.6/ 

1800 + Stanisław i Jadwiga 

Frejlakowie i zm. z ich 

rodzin  

1800 + Helena, Zofia, Julia 

i Władysław  

11 maja, poniedziałek 

700 + Bronisława(k) Ma-

zurkiewicz w 2 r.śm. 

800 + Bartosz Dzikowski /

greg.7/ 

1800 + Helena, Zofia, Julia 

i Władysław  

1800 + Ryszard Falkowski 

1 r.śm. 

12 maja, wtorek 

700 + Elżbieta   

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Włodzimierz Penconek; + 

Dorota Juzala w 2 r.śm.;  

14 maja, czwartek, ŚW. 

MACIEJA, APOSTO-

ŁA, święto 

700 – o Boże bł. dla Marci-

na z okazji urodzin  

800 + Piotr Maszczak w 3 

r.śm., cr. Maszczak, Baran 

i Moreń 

1800 + Bartosz Dzikowski /

greg.10/ 

1800 + Zofia Drzewowska 

z racji imienin 

15 maja, piątek 

700 + Bartosz Dzikowski /

greg.11/ 

800 + Zofia  

800 + Władysław Baran w 

7.r.śm.  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Janusz Lachowicz 

w 90 urodziny;    

16 maja, SOBOTA, ŚW. 

ANDRZEJA BOBOLI, 

PREZBITERA I MĘ-

CZENNIKA,  

patrona Polska i metro-

polii warszawskiej, uro-

czystość 

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

www.anin.parafia.infoNr 295 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  6 Niedzielę Wielkanocy 

10.05.2015 r. 

 
   Ze słowami podziękowań i wdzięczności pragnie-

my pożegnać dziś Ks. diakona Jarosława Bordiu-

ka. Po rocznej praktyce duszpasterskiej w naszej 

parafii rozpoczyna w Wyższym Seminarium Du-

chownym ostatni etap przygotowania do święceń 

kapłańskich. Bóg zapłać i Szczęść Boże! 

  Organizatorom i wszystkim uczestnikom Aniń-

skiego Festynu Odpustowego całym sercem dzię-

kujemy. Bóg zapłać! 

  Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na 

Wyższe Seminarium Duchowne naszej Diecezji. 

  W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka 

o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi 

w Nepalu i w krajach sąsiednich Caritas Polska 

apeluje o zbiórkę do puszek dla poszkodowanych. 

Przewodniczący Episkopatu prosi o modlitwę 

i wsparcie dla Nepalu. W parafiach Diecezji War-

szawsko-Praskiej zbiórka środków finansowych na 

pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu jest prze-

prowadzana dziś, 10 maja. 

  W dzisiejszą niedzielę - 10.05 - o godz. 16.30 

Msza św. dla dzieci i rodziców przygotowujących 

się do I Komunii św. Zapraszamy! 

  Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca, tj. dziś  o 

godz. 19.00 zapraszamy dziś na kolejny Wykład 

Kursu Biblijnego. Tematem będzie List Św. Pawła 

do Rzymian.  

  Dziś też - 10.05 - o godz. 19.00 w salce kinowej na 

dole spotkanie wszystkich tegorocznych kandyda-

tów do Bierzmowania. Wejście od strony kancela-

rii, a za tydzień spotkanie wszystkich kandydatów 

o godz. 16.30 w salce katechetycznej. 

  Dziś rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje, a 

w piątek - 15.05 - nowenna przed Zesłaniem Du-

cha św. 

  Kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o Ko-

ściele odbędzie się jutro, 13.05 po wieczornej Ado-

racji o godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy! 
  Różaniec Fatimski w tym tygodniu odprawimy 

we środę 13 maja o godz. 17.00. 

  16.05 - sobota - uroczystość Św. Andrzeja Bobo-

li, prezbitera i męczennika - patrona Polski i metro-

Dz 10,25-26.34-

35.44-48 
Wobec narodów 

objawił zbawienie. 

1 J 4,7-10 
J 15,9-17 

 Jezus powiedział 

do swoich uczniów: Jak 

Mnie umiłował Ojciec, tak 

i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie 

zachowywać moje przyka-

zania, będziecie trwać w 

miłości mojej, tak jak Ja 

zachowałem przykazania 

Ojca mego i trwam w Jego 

miłości. To wam powie-

działem, aby radość moja 

w was była i aby radość 

wasza była pełna. To jest 

moje przykazanie, abyście 

się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowa-

łem. Nikt nie ma większej 

miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy 

jesteście przyjaciółmi 

moimi, jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję. Już 

was nie nazywam sługami, 

bo sługa nie wie, co czyni 

pan jego, ale nazwałem 

was przyjaciółmi, albo-

wiem oznajmiłem wam 

wszystko, co usłyszałem 

od Ojca mego. Nie wyście 

Mnie wybrali, ale Ja was 

wybrałem i przeznaczyłem 

was na to, abyście szli i 

owoc przynosili, i by 

owoc wasz trwał - aby 

wszystko dał wam Ojciec, 

o cokolwiek Go poprosicie 

w imię moje. To wam 

przykazuję, abyście się 

wzajemnie miłowali. 

polii warszawskiej.  

  W najbliższą niedzielę uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego. Taca z tego dnia będzie prze-

znaczona na Krajowy Komitet Organizacyjny 

Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. 

  W przyszłą niedzielę, 17 maja celem uczczenia 

zbliżającej się rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 

zapraszamy wszystkich naszych parafian i gości na 

Koncert Pani Ewy Błoch; Zabierz mnie, Mistrzu, do 

Efrem. Teksty poetyckie Karola Wojtyły wyśpiewa 

Pani Ewa o godz. 19.00 

  Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.  

  Uroczysta I Komunia św. dzieci w naszej parafii 

będzie miała miejsce w niedzielę - 31 maja na 

Mszy św. o godz. 10.00. Już dzisiaj zawierzamy 

dzieci i ich rodziny wstawiennictwu Matki Bożej i 

Św. Józefa. 24 maja o godz. 10.00 zapraszamy 

dzieci rocznicowe wraz z rodzinami na uroczy-

stość Rocznicy I Komunii Św. 

  Rada Osiedla Anin informuje, że zarządzone 

przez Radę Dzielnicy Wawer wybory do Rady 

Osiedla Anin, odbędą się w dniu 16 maja – naj-

bliższą sobotę. Głosować można w lokalu Komisji 

Wyborczej w Zespole Szkół Nr 114 przy ul. Alpej-

skiej16 od godziny 9 do 19. Zapraszamy miesz-

kańców do udziału w wyborach.  

  W sobotę, 9 maja o godz. 10.00 zainaugurował w 

dawnym kinie Wrzos swoją działalność Klub 

Sportowy Uniq. Mszę św. odprawił Ks. prał. Miro-

sław Mikulski, entuzjasta, założyciel Parafialnych 

Klubów Sportowych podkreślając wartości Boże w 

kulturze i sporcie. Na szlachetną sztukę samoobro-

ny zapraszają Władze Klubu, trenerzy i opiekuno-

wie.  

  Schola młodzieżowa zaprasza na próby w każdy 

piątek o godz. 19.00 w salce pod kancelarią para-

fialną. Natomiast schola dziecięca i zespół fletowy 

spotyka się na próbach w szkole oraz w niedzielę 

na pół godziny przed mszą św. dla dzieci, czyli o 

godz. 11.00. Zapraszamy! Więcej informacji u P. 

organisty. 

 

 Zapowiedzi przedślubne: 

Juan Luis Ballasteros, kawaler z Belgii i Karolina 

Dybowska, panna z par. tutejszej 

VI Niedziela Wielkanocna – 

10.05 

 

 Miłość wymaga 

 

 Prawdę można udowodnić 

tylko prawdą. Nie słowem 

samym, lecz czynem i umiłowa-

niem tej prawdy. Pomyślmy: 

Szaweł życiem udawania, że 

zmienia się w Pawła, że ponad 

wszystko umiłował Prawdę. 

Każdy jest inny i w odmienny 

sposób jest powoływany do 

dawania świadectwa Prawdzie. 

Nie po to jest powoływany, aby 

się wygodnie urządzić na tym 

świecie, lub przez kłótnie i 

waśnie niszczyć jedność Wspól-

noty, ale po to, by być gotowym 

dawać świadectwo Miłości, 

która go powaliła na ziemię i 

przeniknęła Duchem do głębi 

serca. Prawdziwa miłość wyma-

ga od człowieka, aby się zaan-

gażował cały i wszystek swój 

czas przeznaczył dla tego, kogo 

pokochał „czynem i prawdą”. 

Miłość daje jednak człowiekowi 

więcej niż wymaga. „Bóg jest 

większy od naszego serca”, 

które jest niespokojne i często 

nas oskarża, bo nie myślimy i 

nie rozumujemy kategoriami 

Miłości, kategoriami dobra 

wspólnego i odpowiedzialności. 

Po prostu trzeba zejść ze ście-

żek egoizmu i sobkostwa na 

drogi altruizmu i braterstwa. 

Przyzwyczaić się do czynienia 

dobra i pamiętać, że prawdziwe 

dobro, choćby najmniejsze, 

nawet wbrew sobie, jest najlep-

szym sprawdzianem Miłości 

oczekującej czynów. W Bogu 

wszystko dzieje się z miłości. 

Miłość przemawia darami 

dobroci i wszechmocą, która 

stwarza i ocala. Zawsze prze-

mawia pierwsza i nie jest prze-

jawem wdzięczności wobec 

człowieka za jego miłość, bo 

jest pierwsza i jest wieczna. 

Prawdziwa miłość nie pozwala 

poniżać mniejszych, ani poni-

żać się przed większymi. Mi-

łość nadaje naszym czynom 

właściwą rangę, porządek i 

wartość. 

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

