
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. 

Sujko w 1 r.śm.; + 

Danuta Korzeniow-

ska w 3 r.śm., Józef 

Korzeniowski, Kazi-

miera i Florian Ci-

choccy, Henryka 

Pilińska, Maria i Jan 

Kowalscy;  

1800 – o łaskę powro-

tu do zdrowia dla 

Stefana Pniewskiego 

oraz + Jan Kamiński 

w 12 r.śm., zm. z cr.: 

Kamińskich i Pniew-

skich, Barbara Ser-

watko 

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  

830 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /

greg.14/ 

1000 + Władysław, 

Helena i Maria Ko-

siorek, Józef i Fran-

ciszka(k) Skumiał, 

Mieczysław i Micha-

lina Mioduszewscy 

1130 zbiorowa: 

chrzty: Joanna Za-

górska; + Agata Sza-

błowska w 4 r.śm.; + 

Czesława(k) Ostrow-

ska i Stanisław Ko-

walczyk; + Marek 

gala-Lewicki /greg.9/ 

1800 + Marianna 

Szczepaniak  

15 lipca, środa,  

Św. Bonawentury, 

bpa i dra Kościoła, 

wspomnienie 

700 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /

greg.10/ 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradza-

jącej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świa-

ta i prośbą o jego 

intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyź-

nie  i całym świecie; 

- za Krucjatą Różań-

cową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; 

+ Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Wła-

dysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ry-

szard; + Stefania i 

INTENCJE MSZALNE 

15 Niedziela 

Zwykła  

12.07.2015 

12 LIPCA, 15 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Janina Ręka-

wek oraz o zdrowie i 

pomoc w cierpieniu 

dla Jana Zielińskiego 

830 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /greg.7/ 

1000 – dz. w 1 r. ślu-

bu Mateusza i Ewy  

1130 + Grażyna Nie-

wiadomska w 5 r.śm. 

1800 + Tadeusz Wię-

syk w 22 r.śm., Fe-

liksa(k) i Piotr Woź-

nica 

13 lipca,  

poniedziałek,  

Św. pustelników 

Andrzeja Świerada 

i Benedykta,  

wspomnienie 

700 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /greg.8/ 

700 wolna 

1800 + Helen i An-

drzej Pełkowie, Zo-

fia, Henryk, Stefan i 

Henryk Flejszerowie  

14 lipca, wtorek 

700 + Kazimierz Ro-

Władysław Bombik;   

16 lipca, czwartek, 

NMP z Góry  

Karmel,  

wspomnienie 

700 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /

greg.11/ 

1800 + Marianna 

Gębska w 5 r.śm. 

17 lipca, piątek 

700 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /

greg.12/ 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

18 lipca, sobota 

700 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /

greg.13/ 

1800 + Kamila i Ry-

szard Majewscy i ich 

rodzina 

19 LIPCA, 16 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 dantis 

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  15 Niedzielę Zwykłą  

12.07.2015 r. 

 

  Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę mie-

siąca, odbywa się kwesta organowa. 

Dziękujemy Parafianom i naszym Go-

ściom za ofiary do puszek, zakup cegiełek 

i wpłaty na konto bankowe, którego nu-

mer podany jest na ostatniej stronie biule-

tynu parafialnego i stronie internetowej 

parafii.   

  Chciałbym serdecznie podziękować za 

pomoc i Dar Serca jaki otrzymaliśmy od 

ks. Proboszcza, księży oraz Parafian Para-

fii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. 

Podczas kwestowania 5.07.2015r  zebrali-

śmy kwotę 4.368,89 zł, która umożliwi 

nam zakup leków dla naszej chorej na 

Stwardnienie Rozsiane córki Magdy. Za-

pewnienie o naszej modlitwie w Waszej 

intencji. 

  Jutro w poniedziałek - 13.07 - o godz. 

17.30 Różaniec fatimski. 

  Z racji wakacyjnego porządku w lipcu i 

sierpniu nie będzie mszy św. o godz. 13-

.00 w niedziele i o godz. 8.00 w dni po-

wszednie. 

  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje 

życzymy pomyślnego wypoczynku i rado-

snego odkrywania obecności Boga w 

przyrodzie i czasie wolnym. Jednocześnie 

przypominamy o obowiązku uczestnicze-

nia w niedzielnej mszy św. i uczulamy na 

godny strój w czasie obecności w świąty-

ni. 

Am 7,12-15;  

Okaż swą łaskę i 

daj nam zbawienie; 

Ef 1,3-14;  

Mk 6,7-13 

 Jezus przywo-

łał do siebie Dwuna-

stu i zaczął rozsyłać 

ich po dwóch. Dał 

im też władzę nad 

duchami nieczysty-

mi i przykazał im, 

żeby nic z sobą nie 

brali na drogę prócz 

laski: ani chleba, ani 

torby, ani pieniędzy 

w trzosie. Ale idźcie 

obuci w sandały i 

nie wdziewajcie 

dwóch sukien. I 

mówił do nich: Gdy 

do jakiego domu 

wejdziecie, zostań-

cie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w 

jakim miejscu was 

nie przyjmą i nie 

będą słuchać, wy-

chodząc stamtąd 

strząśnijcie proch z 

nóg waszych na 

świadectwo dla 

nich. Oni więc wy-

szli i wzywali do 

nawrócenia. Wyrzu-

cali też wiele złych 

duchów oraz wielu 

chorych namaszcza-

li olejem i uzdrawia-

li. 

  W kiosku można jeszcze złożyć swój głos 

w Obywatelskiej Inicjatywie Ustawo-

dawczej „Stop aborcji”. Gorąco zachę-

camy! 

  Rekolekcje Jezus na Stadionie będą po-

nownym wspólnym uwielbieniem Jezusa, 

na które zapraszamy wszystkich, którzy 

uczestniczyli w rekolekcjach w roku 20-

13; 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 przygo-

towują się do Światowych Dni Młodzieży. 

18 lipca 2015r. – Stadion Narodowy w 

Warszawie. Wszystkie informacje i zapisy 

znajdują się na stro-

nie www.jezusnastadionie.pl oraz 

naFacebooku 

  Z powodu przerwy wakacyjnej od 13.07 

do 15.08 Parafialny Caritas będzie nie-

czynny. Osoby potrzebujące i darczyńców 

zapraszamy w sobotę 22.08 w godzinach 

od 8.30 do 11.30. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Mateusz Mariusz Janowski, kawaler z 

par. tut. i Magdalena Dominika Woj-

dyga, panna z par. Najcz. Serca Ma-

ryi w Warszawie 

 Marcin Michał Klewicki, kawaler i 

Natalia Ewelina Niedzielska, panna, 

oboje z par. tutejszej 

 Filip Otwinowski, kawaler z par. tu-

tejszej i Paulina Dzbeńska, panna z 

par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 

XV Niedziela zwykła – 12.07 

 

Świadectwo życia 

 

  W powodzi słów 

człowiek spragniony jest praw-

dy. Błogosławiony kto ją w tym 

hałasie usłyszy i spotka. A 

słowo tylko wtedy jest prawdzi-

we, gdy się nim żyje. Jezus 

świadectwem życia i mocą 

słowa ogłosił Królestwo Ojca, a 

nas powołał na świadków tego 

Królestwa, aby w naszym 

codziennym życiu jaśniała 

prawda. Liturgia dzisiejsza 

wyjaśnia nam, że Bóg nas 

powołuje w czasach wykorze-

nienia i rozkładu, zagubienia i 

dezorientacji, lęku i zagrożenia, 

abyśmy w wierze i miłości 

nadali życiu właściwy wymiar. 

Jesteśmy zwykłymi ludźmi jak 

prorok Amos, jak uczniowie 

Chrystusa, ale Bóg szczodrze 

obdarza nas swą łaską, mądro-

ścią i zrozumieniem. Wielość 

rzeczy, jakie zabieramy wycho-

dząc z domu, jest zwykle odpo-

wiednikiem wielości spraw, 

jakimi zaprzątamy sobie głowę. 

Wiara w Królestwo Boże naka-

zuje nam odsunięcie tego 

wszystkiego, kiedy w grę 

wchodzi realizacja Królestwa 

miłości, pokoju i prawdy. 

Współpraca z łaską Bożą po-

zwala zbliżać się do autentycz-

nego chrześcijaństwa. Dlatego – 

za św. Pawłem prosimy aby 

„Ojciec naszego Pana Jezusa 

Chrystusa przeniknął nasze 

serca światłem, byśmy wiedzie-

li, czym jest nadzieja naszego 

powołania”. Jeśli bowiem życie 

nasze przeczy naszemu słowu, 

wówczas słowo to uznają ludzie 

za kłamstwo. W Ewangelii 

dzisiejszej niedzieli nie chodzi 

o beztroską wycieczkę uczniów 

Chrystusa, ale o konieczność 

odrzucenia wszelkich innych 

spraw, kiedy w grę wchodzi 

sprawa Jezusa: Nawrócenie i 

Królestwo Boże. Jest to sprawa 

bardziej pilna niż wszelkie inne 

troski człowieka. Kościołem 

powołanym i posłanym jeste-

śmy my wszyscy ochrzczeni. 

Jesteśmy znakiem i obrazem 

Kościoła. 

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

