
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. 

Naszego Dziennika 

1130 zbiorowa: chrzty: 

Hanna Żabińska, Carmen 

- Anna Cecewicz, Maksy-

milian Jerzy Jonas, Stani-

sław Ignacy Wroński; - o 

Boże bł. w 61. r. ślubu dla 

Teresy i Bolesława Mir-

kowicz; - z prośbą o zdro-

wie i bł. Boże dla Reginy 

Modlińskiej w 89. r. uro-

dzin; + Filomena, Włady-

sław, Helena i ich rodzice; 

+ Stanisława(k) Molenda 

w 18 r.śm.; + Edward 

Cacko w 6 r.śm.;  

1800 + Jerzy Zalewski, 

Anna, Halina i Edward 

Rusinowscy 

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  

greg.30/ 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Jan Bilski, + Leon 

i Stanisława (k) Lorenz 

4 lipca, sobota 

700 – wynagradzająca 

700 wolna 

1700 ślub: Dąbrowski – 

Gromisz 

1800 + Dariusz Borowski 

w 8.r.śm. 

5 LIPCA, 14 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  

700 + Halina Godlewska z 

racji imienin 

830 + Janina Wochniak w 

2 r.śm. 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Ra-

dia Maryja, TV Trwam, 

STOŁÓW PIOTRA I 

PAWŁA, uroczystość 

700 + Anna w 50 r.śm., 

Wacław, Józef, Teresa, 

Kazimierz, Anna, Zenon i 

Alina w 25 r.śm., Wincen-

ty i Halina Górscy, Zofia i 

Eugeniusz Sławińscy, 

Maria i Stanisław Serafin  

800 + Piotr i Stanisław 

Grajda, Aleksander Woź-

nica, Jerzy Markuszewski, 

zmarli z ich rodzin 

1800 + Prot Narbutt /

greg.26/ 

1800 + Krystyna Saganek, 

zm. z cr. Porębskich 

30 czerwca, wtorek 

700 – dz. w 78. urodziny 

Barbary  

800 + Prot Narbutt /

greg.27/ 

1800 – w r. ślubu 

1800 + Kazimierz Bigo-

szewski, Dezyderia, Ma-

rianna, Józef, Genowefa, 

Jan, Stanisława(k) i cr. 

Słowikowskich 

1 lipca, środa 

700 – o powołania 

700 + Prot Narbutt /

greg.28/ 

700 wolna 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

INTENCJE MSZALNE 

13 Niedziela 

Zwykła  

28.06.2015 

28 CZERWCA, 13 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Prot Narbutt /

greg.25/ 

830 – o Boże bł. i zdrowie 

dla Piotra, Łukasza, Kata-

rzyny, Patryka, Krystyny i 

c.r. 

1000 - Aby odpowiedzial-

ność polityczna była prze-

żywana na wszystkich 

poziomach jako wzniosła 

forma miłosierdzia, a 

chrześcijanie w Ameryce 

Łacińskiej w obliczu 

nierówności społecznych 

mogli dawać świadectwo 

miłości do ubogich i wno-

sić swój wkład, by społe-

czeństwo stawało się 

bardziej braterskie 

1000 – dz.-bł. w 30 r. ślu-

bu Jacka i Anny Więsyk z 

prośbą o bł. Boże dla cr. 

1130 + Piotr Dorabialski w 

dniu imienin, Władysław, 

Beata Krawczyk 

1300 + Eugenia i Piotr 

Radzi, Bronisława(k), 

Danuta, Henryk i Marian 

Antosik oraz Halina Rams 

1300 – dz. z okazji imienin 

Piotra, z prośbą o dary 

Ducha św. przy obronie 

pracy magisterskiej 

1800 + Marek Grążka w 

24.r.śm. 

29 czerwca, PONIE-

DZIAŁEK, ŚW. APO-

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 łaskę zdrowia, 

Boże bł. i opiekę MB na 

każdy dzień dla Hani 

Popielskiej; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard;  

2 lipca, czwartek 

700 + Stefania i Włady-

sław Osiakowie, Włodzi-

mierz Kołakowski 

700 + Prot Narbutt /

greg.29/ 

700 wolna 

1800 + Tadeusz Hoffman 

w 5. r.śm., Marianna, 

Waldemar Hoffman i 

Helena Pazio 

 

3 lipca, piątek, ŚW. TO-

MASZA APOSTOŁA, 

święto 

700 wolna 

700 wolna 

700 + Prot Narbutt /

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

www.anin.parafia.infoNr 302 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  13 Niedzielę Zwykłą  

28.06.2015 r. 

 

  Dziś 7. rocznica (2008) ingresu Pasterza na-

szej Diecezji Arcybiskupa Henryka Hosera 

SAC. Pamiętajmy o naszym Księdzu Arcybi-

skupie w modlitwach. 

  Jutro - 29.06 - uroczystość Świętych Aposto-

łów Piotra i Pawła. Ofiary składane na tacę 

będą przeznaczone na Bazylikę św. Piotra w 

Watykanie i działalność charytatywną Stolicy 

Apostolskiej. Udziela się odpustu zupełnego 

wiernym, którzy posługując się pobożnie 

przedmiotami kultu (krzyż, różaniec, szkaplerz 

lub medalik) pobłogosławionymi przez papieża 

lub biskupa, dodadzą do swoich modlitw wy-

znanie wiary. Ponadto udziela się odpustu zu-

pełnego wiernym, którzy tego dnia nawiedzą 

katedrę, konkatedrę lub bazylikę mniejszą i 

tam pobożnie odmówią Ojcze nasz i Wierzę. 

  Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdża-

jącym na wakacje pomyślnego wypoczynku i 

radosnego odkrywania obecności Boga w przy-

rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie przypo-

minamy o obowiązku uczestniczenia w nie-

dzielnej mszy św. i uczulamy na godny strój w 

czasie obecności w świątyni. 

  Od środy - 01.07 - z racji wakacyjnego po-

rządku w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. 

o godz. 13.00 w niedziele i o godz. 8.00 w dni 

powszednie. 

  W najbliższy wtorek zapraszamy na ostatnie w 

tym roku nabożeństwo czerwcowe o godz. 

17.30. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek 

i sobota m-ca. W czwartek zapraszamy na 

Adorację Najśw. Sakramentu od godz. 15.00. 

W piątek spowiedź podczas Mszy św. o godz. 

7 i 18. W sobotę Różaniec wynagradzający 

Mdr 1,13-15;2,23-24  

Sławię Cię, Panie, 

bo mnie wybawiłeś 

2 Kor 8,7.9.13-15 

Mk 5,21-43 

 Gdy Jezus przepra-

wił się z powrotem w łodzi 

na drugi brzeg, zebrał się 

wielki tłum wokół Niego, a 

On był jeszcze nad jeziorem. 

Wtedy przyszedł jeden z 

przełożonych synagogi, 

imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, 

upadł Mu do nóg i prosił 

usilnie: Moja córeczka dogo-

rywa, przyjdź i połóż na nią 

ręce, aby ocalała i żyła. 

Poszedł więc z nim, a wielki 

tłum szedł za Nim i zewsząd 

na Niego napierał. (…) Gdy 

On jeszcze mówił, przyszli 

ludzie od przełożonego 

synagogi i donieśli: Twoja 

córka umarła, czemu jeszcze 

trudzisz Nauczyciela? Lecz 

Jezus słysząc, co mówiono, 

rzekł przełożonemu synago-

gi: Nie bój się, wierz tylko! I 

nie pozwolił nikomu iść z 

sobą z wyjątkiem Piotra, 

Jakuba i Jana, brata Jakubo-

wego. Tak przyszli do domu 

przełożonego synagogi. 

Wobec zamieszania, płaczu i 

głośnego zawodzenia, wszedł 

i rzekł do nich: Czemu robi-

cie zgiełk i płaczecie? Dziec-

ko nie umarło, tylko śpi. I 

wyśmiewali Go. Lecz On 

odsunął wszystkich, wziął z 

sobą tylko ojca, matkę dziec-

ka oraz tych, którzy z Nim 

byli, i wszedł tam, gdzie 

dziecko leżało. Ująwszy 

dziewczynkę za rękę, rzekł 

do niej: Talitha kum, to 

znaczy: Dziewczynko, mówię 

ci, wstań! Dziewczynka 

natychmiast wstała i chodzi-

ła, miała bowiem dwanaście 

lat. I osłupieli wprost ze 

zdumienia. Przykazał im też z 

naciskiem, żeby nikt o tym 

nie wiedział, i polecił, aby jej 

dano jeść. 

Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym ty-

godniu. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za 

wpłaty na organy w minionym tygodniu. To 

ważne dla całej naszej wspólnoty parafialnej 

dzieło można wspierać przesyłając ofiary na 

podany numer konta (tylko w tym celu utwo-

rzonego), przez zakup cegiełek w zakrystii lub 

kancelarii. Bóg zapłać. 

  Zachęcamy do lektury czerwcowego wydania 

Salve Regina, w którym pytamy neoprezbite-

rów, jakimi Księżmi chcieliby być, artykuł o 

katolickich korzeniach w nauce i w kuchni, a 

także przewodnik, gdzie na Mazowszu można 

spędzić rodzinne, niedzielne popołudnie.  

  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 

członków i sympatyków Radia Maryja na 

ogólnopolskie spotkanie Rodziny Radia Maryja 

w Częstochowie w dniu 12 lipca 2015r. Bliższe 

informacje i zapisy na pielgrzymkę do Często-

chowy - w kiosku. Przed rozpoczęciem spotka-

nia odwiedzimy i pokłonimy się Pani Gidel-

skiej w Gidlach. 

  W kiosku można również złożyć swój głos w 

Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej 

„Stop aborcji”. Gorąco zachęcamy! 

 Rekolekcje Jezus na Stadionie będą ponow-

nym wspólnym uwielbieniem Jezusa, na które 

zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli 

w rekolekcjach w roku 2013; tych, którzy 

uczestniczyli w rekolekcjach Słowo stało się 

Ciałem w 2014 Licheniu, jak i tych, którzy 

chcą się razem modlić. Zapraszamy przede 

wszystkim ludzi młodych, którzy przygotowują 

się do Światowych Dni Młodzieży. 18 lipca 

2015r. – Stadion Narodowy w Warszawie. 

Wszystkie informacje i zapisy znajdują się na 

stronie www.jezusnastadionie.pl oraz 

naFacebooku 

XIII Niedziela zwykła – 28.06 

 

 Skarb życia 

 

  Bóg stworzył czło-

wieka dla szczęścia i przezna-

czył na życie wiecznie, do 

nieśmiertelności. Od samego 

człowieka zależy, jaką wybierze 

on drogę. Bóg człowieka uczy-

nił obrazem swej własnej 

wieczności. Liturgia dzisiejsza 

wzywa nas do przezwyciężenia 

lęku o śmierci, lęku przejścia 

przez granicę na drugą stronę 

życia. Żywa wiara i ufność oraz 

świadomość, że człowiek stara 

się realizować czynną miłość 

Boga i bliźniego, przeprowadza 

go w końcu ku pełni życia. 

Myśl o śmierci może być coraz 

bliższa i bardziej swojska, jeśli 

świadomie i dobrowolnie nie 

chcemy czynić zła i wyrządzać 

nikomu krzywdy. Chrystus 

uzdrawia, wskrzesza i przede 

wszystkim wskazuje drogę, 

którą trzeba przejść i pokonać. 

„Wstań”, mówi dziś Chrystus 

do córki Jaira. A do nas też 

kieruje słowa: „Nie bój się, 

tylko wierz”, a odpadną wszyst-

kie lęki i zacznie się nowe 

życie. Księga Mądrości mówi, 

że „Dla nieśmiertelności Bóg 

stworzył człowieka, uczynił go 

obrazem swej własnej wieczno-

ści”. Paweł Apostoł prosi o 

ratunek, uczynkami miłosier-

dzia, dla gmin przeżywających 

głód i nędzę. Ewangelia poka-

zuje, jak bardzo Syn Człowie-

czy odczuwał grozę śmierci, jak 

rozumiał smutek żałoby i utratę 

najbliższych istot. Ta ludzka 

wrażliwość obowiązuje chrze-

ścijan w całej rozciągłości. 

Musimy wczuwać się w egzy-

stencję i świadomość ludzi 

cierpiących i umierających. Ale 

śmierć biologiczna nie jest dla 

chrześcijanina klęską absolutną 

i tragedią totalnej zagłady. 

Wchodzi ona na teren swych 

przeznaczeń, gdzie Bóg Ojciec 

– cel nieskończonych i niewy-

gasających tęsknot – będzie 

wreszcie „naszą cząstką”, której 

nam nikt i nic nie odbierze. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
http://www.jezusnastadionie.pl/
https://www.facebook.com/JezusNaStadionie?fref=photo

