
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. 

Helena Kłos 

1130 + Alina i Bolesław 

Paradowscy  

1300 zbiorowa: chrzty: 

Stanisław Ryszard Rafa, 

Maciej Piotr Pliszka, Sta-

nisław Jasionowski; – dz.-

bł. w 6 r. ślubu Daniela i 

Marleny Pasińskich z 

prośbą o zdrowie, Boże bł. 

i potrzebne łaski dla cr.; - 

dz.-bł. w 40 r. ślubu Kon-

stantego i Anny z prośbą o 

bł. Boże i potrzebne łaski 

dla cr.; + Bolesław Jóźwik 

i jego przyjaciele 

1800 + Alicja Dymek  

 

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  

łych: – o uzdrowienie 

Agaty Ślusiewicz; + Zofia 

Gawryszewska w 31 

r.śm.; + Jadwiga Pietranik 

w 1 r.śm.;  

20 czerwca, sobota 

700 wolna 

800 + Prot Narbutt /

greg.17/ 

1800 + Jan, Genowefa i 

Stanisława(k) Jeżowscy  

1800 + Bronisław Gierma-

kowski, Janina i Jan Ko-

towscy     

21 czerwca, 12 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  

700 + Prot Narbutt /

greg.18/ 

830 + Józef Pełka w 8 r.śm. 

1000 + Karol w 33 r.śm. i 

13 r.śm., Maria i Iwes 

Utnik w r.śm. 

17 czerwca, środa, Św. 

Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika, wspomnienie 

700 + Prot Narbutt /

greg.14/ 

800 + Edmund Skrzecz-

kowski i jego rodzice 

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; 

- w int. Andrzeja i Joanny 

z okazji 9 r. ślubu z prośbą 

o Boże bł. dla cr.; – o 

Boże bł. i powodzenie 

terapii Michała; - o Boże 

bł. dla Henryka i Mariusza 

z racji urodzin, o zdrowie 

dla Henryki i łaski Boże 

dla rodziny Stefańczyk; - z 

okazji imienin Ludgardy 

Góreckiej podziękowanie 

MB za otrzymane łaski z 

prośbą o dalszą opiekę, 

zdrowie, i potrzebne łaski 

dla Lusi i Jej Rodziny,- z 

okazji imienin Alicji Pasik 

podziękowanie MB za 

INTENCJE MSZALNE 

11 Niedziela 

Zwykła  

14.06.2015 

14 czerwca, 11 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Prot Narbutt /

greg.11/ 

830 + Jacek Kruszewski w 

8 r.śm. 

1000 + Edmund w 8 r.śm. i 

Lech z okazji imienin 

1130 + Genowefa i Włady-

sław Marcjanek, Janina 

Durko  

1300 – dz. w int. Agnieszki 

i Igora Siemiatyckich z 

okazji 1 r. ślubu o Boże bł.  

1300 + Helena, Władysław, 

Konrad, Andrzej, cr. Kaj-

ków, Kretów   

1300 + Stanisław Gójski w 

30 dniu po śm., Krystyna i 

Janusz Gójscy   

1800 + Janina-Anna i Sta-

nisław Klos 

15 czerwca, poniedzia-

łek, Bł. Jolanty, zakonni-

cy, wspomnienie 

700 – o Boże bł. i powo-

dzenie terapii Michała  

800 + Maria i Wiesław 

Łysiakowie 

1800 + Prot Narbutt /

greg.12/ 

16 czerwca, wtorek 

700 zajęta 

800 + Stefan Kowalski w 

21 r.śm. 

1800 + Prot Narbutt /

greg.13/ 

1800 + Andrzej Nowak w 5 

r.śm., Krzysztof Biały w 

otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę, zdrowie, i 

potrzebne łaski dla Alicji 

Jej męża, dzieci, wnucząt i 

całej Rodziny; - z okazji 

imienin Aliny Włodarczyk 

podziękowanie MB za 

otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę, zdrowie, i 

potrzebne łaski dla Ali 

Włodarczyk i Jej Rodziny; 

+ Natalia, Walenty, Hele-

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard;  

18 czerwca, czwartek 

700 + Prot Narbutt /

greg.15/ 

800 – o Boże bł. dla Alicji 

w dniu urodzin 

1800 – dz. za otrzymane 

łaski w 20 r. ślubu Andrze-

ja i Małgorzaty z prośbą o 

dalszą opiekę Bożą dla 

nich i córki Karoliny  

1800 + Barbara i Antoni 

Świąteccy, Maria i Jan 

Kozłowscy 

19 czerwca, piątek 

700 + Prot Narbutt /

greg.16/ 

800 + Krystyna i Ryszard  

1800 zbiorowa za zmar-

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

www.anin.parafia.infoNr 300 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  11 Niedzielę Zwykłą  

14.06.2015 r. 

 

  Dziś, w niedzielę - 14.06 - o godz. 

13.00 będzie sprawowana w naszej 

świątyni Msza św. prymicyjna 

sprawowana przez: ks. Roberta 

Kowalskiego, ks. Łukasza Staszaka 

i ks. Jarosława Bordiuka, którzy 

odbywali praktyki duszpasterskie w 

naszej parafii. Polecamy ich samych i 

ich posługę opiece Matki Bożej. 

Wszystkich gorąco w ich imieniu za-

praszamy! 

  Również dziś - 14.06 - o godz. 17.00 

w salce katechetycznej ostatnie w 

tym roku szkolnym spotkanie tego-

rocznych kandydatów do Bierzmo-

wania. Obecność obowiązkowa! 

Wejście od strony kancelarii. 

 Ostatni przed wakacjami Wykład 

Kursu Biblijnego odbędzie się rów-

nież dziś, tj. 14 czerwca o godz. 

19.00. Zapraszamy! 

  Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę 

miesiąca, odbywa się kwesta orga-

nowa. Dziękujemy Parafianom i na-

szym Gościom za ofiary do puszek, 

zakup cegiełek i wpłaty na konto 

bankowe, którego numer podany jest 

na ostatniej stronie biuletynu para-

Ez 17,22-24;  

Ps 92,2-3.13-16; 

2 Kor 5,6-10; 

Mk 4,26-34  

Jezus powiedział do 

tłumów: Z królestwem 

Bożym dzieje się tak, 

jak gdyby ktoś nasienie 

wrzucił w ziemię. Czy 

śpi, czy czuwa, we dnie 

i w nocy, nasienie kieł-

kuje i rośnie, on sam 

nie wie jak. Ziemia 

sama z siebie wydaje 

plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem 

pełne ziarnko w kłosie. 

A gdy stan zboża na to 

pozwala, zaraz zapusz-

cza się sierp, bo pora 

już na żniwo. Mówił 

jeszcze: Z czym porów-

namy królestwo Boże 

lub w jakiej przypowie-

ści je przedstawimy? 

Jest ono jak ziarnko 

gorczycy; gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszyst-

kich nasion na ziemi. 

Lecz wsiane wyrasta i 

staje się większe od 

jarzyn;  wypuszcza 

wielkie gałęzie, tak że 

ptaki powietrzne gnież-

dżą się w jego cieniu. 

W wielu takich przypo-

wieściach głosił im 

naukę, o ile mogli [ją] 

rozumieć. A bez przy-

powieści nie przema-

wiał do nich. Osobno 

zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom.  

fialnego i stronie internetowej para-

fii. Do tej pory uzbieraliśmy 175 tys. 

909 zł., czyli ok. 15% wartości in-

strumentu. 

  Zapraszamy przez cały miesiąc na 

nabożeństwa czerwcowe, które w 

naszej świątyni są odprawiane co-

dziennie o godz. 17.30. 

 W przyszłą niedzielę - 21 czerwca-  

za wstawiennictwem Św. Krzyszto-

fa, będziemy modlić się za wszyst-

kich uczestników ruchu drogowego 

oraz święcić pojazdy po każdej 

Mszy św. Samochody, motocykle, 

skutery czy rowery poświęcać bę-

dziemy przy wyjeździe z parkingu. 

 Ofiary składane w przyszłą niedzielę 

na tacę, będą pomocą w budowie 

świątyni MB Dobrej Rady w Mie-

dzeszynie.  

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Piotr Marcin Dąbrowski, kawaler 

Patrycja Moskaluk, panna, oboje z 

par. tut. 

 Tomasz Stanisław Woźniak, kawa-

ler z par. tutejszej i Patrycja Łucja 

Boguszewska, panna z Ursusa 

XI Niedziela zwykła – 14.06 

 

 Królestwo Boże w nas jest 

 

 Powinniśmy wiedzieć, że Bóg 

jest inny niż ludzie, że Jego 

myśli nie są naszymi myślami, 

że Jezus mówi w przypowie-

ściach o tym, co jest dla nas 

zaskakujące, wręcz nie do 

pojęcia. Jednocześnie jest On 

tak ludzki i bliski, że musimy 

sobie powiedzieć: tak jest, tak 

musi być, to jest dla nas i tak 

musimy postępować. Czytając 

„Małego Księcia” Saint Exuper-

y’ego natrafiamy na fragment, 

kiedy lis mówi do Małego 

Księcia, że to co istotne, co 

zaskakujące, jest dla ludzkich 

oczu niewidoczne i zakryte. 

Można by powiedzieć, że 

właśnie tak mają się sprawy z 

mocą i obecnością Królestwa 

Bożego w świecie, o którym 

mówi Jezus w przypowieściach 

w dzisiejszej liturgii słowa. W 

czasach Chrystusa problem 

Królestwa Bożego znajdował 

się w centrum uwagi. Faryze-

usze uważali, że nadejście 

Królestwa można przyspieszyć 

pokutą, postem, ścisłym prze-

strzeganiem Prawa i zachowy-

waniem Tradycji. Byli i zeloci, 

pragnący ustanowić Królestwo 

Boże uciekając się do przemocy 

i zbrojnego oporu. Byli apoka-

liptycy, którzy kalkulacyjnie 

obliczali czas i miejsce tego 

Królestwa. Jezus koryguje te 

różnorodne przewidywania i 

oczekiwania. To wszystko jest 

dziełem Boga, a nie ludzi. 

Inicjatywa należy do Boga. To 

zawarte jest w obu przypowie-

ściach i nauczaniu św. Pawła: 

„Ja siałem, Apollos podlewał, 

lecz Bóg dawał wzrost” (1Kor 

8,6). Boże Królestwo musi 

przemienić człowieka, wyrwać 

z niego zło, zakorzenić dobro i 

z j e d no c z yć  z  Bo g ie m. 

„Wszyscy, bowiem musimy 

stanąć przed trybunałem Chry-

stusa, aby każdy otrzymał 

zapłatę za uczynki dokonane w 

ciele”, mówi dziś św. Paweł. 

http://mateusz.pl/czytania/2015/20150614.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150614.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150614.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20150614.htm#czytania

