
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13-

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 Po-

mocy  
- 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 

Intencje Mszalne c.d. 

30 SIERPNIA,  

22 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 + S. Ludmiła Sie-

wierska  

830 + Ludwik  

1000 – Aby katecheci 

byli w swoim życiu 

konsekwentnymi 

świadkami wiary, którą 

głoszą i by wzrastały 

możliwości kształcenia 

się i pracy dla wszyst-

kich ludzi młodych  

1130 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.27/ 

1800 + Stanisław i Ma-

rianna Parzyszek 

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  

dra(k), Janina, Teresa, 

Zdzisław, Wojciech i 

Władysław Bereda, 

Wiktoria Deniziak; + 

Barbara Jedynak w 30 

dniu po śm.;  

29 sierpnia, sobota, 

Męczeństwo  

św. Jana Chrzciciela, 

wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.26/ 

1600 ślub: Mlostek-

Bilotil  

1700 ślub: Lange-

Stankiewicz  

1800 wolna 

 

scy, Józefa(k) i Włady-

sław Kowalscy  

1800 + Maria i Janusz 

Ciepielewscy    

26 sierpnia, ŚRODA, 

NMP CZĘSTO-

CHOWSKIEJ,  

uroczystość 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.23/ 

700 wolna  

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świe-

cie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - dz. 

za wyniki w nauce 

Klaudii z prośbą o bł. 

Boże dla cr.; - o Boże 

bł. i opiekę MB dla 

Agaty Kaszyńskiej i jej 

rodziny oczekującej 

szczęśliwego przyjścia 

na świat dzieciątka; + 

Natalia, Walenty, Hele-

INTENCJE MSZALNE 

21 Niedziela 

Zwykła  

23.08.2015 

23 SIERPNIA,  

21 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 – o bł. Boże i dar 

macierzyństwa dla An-

ny 

830 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.20/ 

1000 + Zofia i Ludwik 

Broniatowscy    

1130 + Dorotka Omie-

cińska w 1 r.śm.  

1130 + Tadeusz, Cze-

sław i Marianna Wy-

rzykowscy 

1800 + Henryka(k) Rod-

kiewicz w 40 r. śm. 

24 sierpnia,  

poniedziałek, ŚW. 

BARTŁOMIEJA, 

APOSTOŁA, święto 

700 + Jan w 30 r.śm. 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.21/ 

1800 + Zdzisław w 15 

r.śm., i Teresa w 13 

r.śm. Jaworscy i zm. 

ich rodzin  

1800 wolna 

25 sierpnia, wtorek 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.22/ 

700 wolna 

1800 + Weronika, Tade-

usz i Janina Kaczorow-

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Janina, Sta-

nisław i Wiesław Tren-

dak;  

27 sierpnia, czwartek, 

Św. Moniki,  

wspomnienie 

700 wolna 

700 wolna 

1800 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.24/ 

1800 + Maria i Stefan 

Tyrk, Ewa Maria i Sta-

nisław Chrobak 

28 sierpnia, piątek, 

Św. Augustyna,  

bpa i dra Kościoła, 

wspomnienie 

700 + Elżbieta Müller-

Szwaj /greg.25/ 

700 - dz.-bł. w 55 r. 

ślubu Zygmunta i Ja-

dwigi Milewskich z 

prośbą o bł. Boże dla 

cr.  

700 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Aleksan-

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

www.anin.parafia.infoNr 310 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  21 Niedzielę Zwykłą  

23.08.2015 r. 

 

  Po pięciu latach pracy duszpaster-

skiej żegnamy dzisiaj Ks. Adama 

Kurowskiego. Zapisujemy go w 

naszych sercach jak najpiękniej, a 

dar naszej modlitwy niech wspiera 

jego posługę kapłańską w nowej i 

budującej się parafii. Życzymy mu 

wielu łask Bożych, poczucia peł-

nienia misji w Duchu Świętym i 

wstawiennictwa Matki Najświęt-

szej.  

  Parafialny Zespół Caritas włą-

czył się do ogólnopolskiej akcji 

''Tornister pełen uśmiechu''. Zbie-

raliśmy przybory i artykuły szkol-

ne, które pomogą dzieciom z ro-

dzin potrzebujących radośniej roz-

począć rok szkolny.  

  We wczorajszą sobotę - 22 sierp-

nia - o godz. 9.00 z Placu Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego sprzed 

Grobu Nieznanego Żołnierza w 

Warszawie wyruszył XV Między-

narodowy Rajd Katyński. W 

liczbie 74. uczestników pokonają 

trasę 8,5 tys. kilometrów do Tobol-

Prz 8,22-35  

Tyś wielką chlubą 

naszego narodu 

 Ga 4,4-7;  

J 2,1-11 

 W Kanie Galilej-
skiej odbywało się wesele 

i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele 
także Jezusa i Jego 

uczniów. A kiedy zabra-

kło wina, Matka Jezusa 

mówi do Niego: Nie mają 

już wina. Jezus Jej odpo-

wiedział: Czyż to moja 
lub Twoja sprawa, Nie-

wiasto? Czyż jeszcze nie 

nadeszła godzina moja? 
Wtedy Matka Jego po-

wiedziała do sług: Zrób-

cie wszystko, cokolwiek 

wam powie. (…) Rzekł 

do nich Jezus: Napełnijcie 

stągwie wodą! I napełnili 
je aż po brzegi. Potem do 

nich powiedział: Zaczerp-

nijcie teraz i zanieście 
staroście weselnemu! Oni 

zaś zanieśli. A gdy staro-

sta weselny skosztował 
wody, która stała się 

winem - nie wiedział 
bowiem, skąd ono pocho-

dzi, ale słudzy, którzy 

czerpali wodę, wiedzieli - 
przywołał pana młodego i 

powiedział do niego: 

Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a 

gdy się napiją, wówczas 

gorsze. Ty zachowałeś 
dobre wino aż do tej pory. 

Taki to początek znaków 

uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli 

w Niego Jego uczniowie. 

ska - za Uralem. Przejadą w 3. ty-

godnie przez Białoruś, Rosję, Ło-

twę i Litwę. 13 września o godz. 

14.00 wrócą do Warszawy. Zapra-

szamy do wspólnego pielgrzymo-

wania. Szczegółowe informację 

można znaleźć na stronie 

www.rajdkatynski.net. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy 

sobie do serca słowa Apelu o 

Trzeźwość. 

  Są jeszcze wolne intencje mszal-

ne w tym tygodniu. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Sebastian Gąsiewski, kawaler z 

par. tut. i Joanna Lewsza, panna 

z Warszawy 

 Vasyl Romanyk, , kawaler z 

Ukrainy i Katarzyna Lemańska, 

panna z par. tutejszej 

XXI Niedziela zwykła – 

23.08 

 

 Nasza decyzja 
 
 Są w naszym życiu 

sytuacje, w których trzeba się 

jasno i zdecydowanie wypo-

wiedzieć: tak lub nie, za lub 

przeciw, chcę lub nie chcę. 

Takie decyzje mogą dotyczyć 

osoby, rzeczy, idei lub spra-

wy. Nie zawsze takie decyzje 

są łatwe i proste. Czasem brak 

jest ostrości rozeznania, 

wahamy się, radzimy się i 
odkładamy. Przy takich decy-

zjach opieramy się na moc-

nych autorytetach i dogłęb-

nych przemyśleniach. Łatwo 

jest bowiem ulegać wpływom 

r ó żn yc h  p r z yw ó d c ó w . 

Uczniowie Chrystusa byli 

zapewne ludźmi młodymi. 

Zafascynował ich Mistrz z 

Nazaretu. Ewangelia wymie-

nia aż 72 uczniów, których 
Jezus wysyłał przed sobą do 

miast i wsi. Być może, że 

wśród uczniów znaleźli się i 

tacy, którzy słuchali tylko 

tego, co słyszeć chcieli. A 

kiedy Chrystus bardzo wyraź-

nie zapowiedział i podkreślił 

prawdę o swojej rzeczywistej 

obecności pod postacią chleba 

i wina, dokumentując to 

znakami rozmnożenia i prze-

miany, aby umocnić ich wiarę 
w tę tajemnicę – spotkał się z 

szemraniem: „Trudna jest ta 

mowa… któż jej może słu-

chać”. Wtedy odeszli od 

Niego wszyscy ci, którzy w 

swojej fascynacji kierowali 

się pobudkami ziemskimi, 

sławy i znaczenia. Do pozo-

stałych dwunastu Jezus po-

wiedział: „Czyż i wy odejść 

chcecie?” To jest i do nas 
pytanie. Zostańmy przy apo-

stołach: „Panie, do kogóż 

pójdziemy?” Chodzi o jasną 

decyzję wiary, od której 

zależy nasze zaangażowanie 

się w życiu rodzinnym, zawo-

dowym, społecznym i kultu-

ralnym. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

