
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. dr Marek Filipczuk 

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. 

1300 chrzest: Anna 

Kaszyńska; zbiorowa: 

+ Stanisław Frąckie-

wicz, cr. Szczęsnych, 

Frąckiewiczów, + Ma-

rian Marchel w 7 r. 

śm., + Bartosz Dzi-

kowski w 1 r. śm., + 

Marcjanna Święto-

chowska w 21 r. śm., 
Bronisław Święto-

chowski, Sylwester 

Paszkowski, + Marian, 

Stefania, Marianna, 

Tadeusz Krakówka  

1800 + Ryszard Że-

browski w 3 r. śm. 

 

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  

5 grudnia, sobota  
630 - wynagradzająca 

800 – dz.-bł. z podzię-

kowaniem za otrzyma-

ne łaski, z prośbą o 

zdrowie dla Barbary 

1800 – dziękczynna 

1800 + Gertruda, Joan-

na 

6 grudnia, 2 Niedziela 

Adwentu 
700 + Kajetan Domań-

ski w 2 r. śm. 

830 – zajęta 

1000 RM 

1130 + Tadeusz Ol-

szewski w 2 r. śm. 

Zgromadzenia Sióstr 

Rodziny Maryi 

800 - wolna 

1800 + Andrzej, Helena 

Pełka i ich rodzice  

1800 + Natalia Albin-

gier – Budowska z 

racji imienin 

2 grudnia, środa 
630 - wolna 
800 - wolna 

800 - wolna 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata,  

z prośbą o Jego introni-

zację w naszych ser-

cach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Pol-

ska była wierna Bogu, 

krzyżowi i Ewangelii, 

wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

pomyślne wyniki ba-

dań, zdrowie i Boże bł. 

dla Pawła, + Anna i 
Katarzyna Gajewskie, 

+ Stefania Freliszka w 

22 r. śm., + Józefa, 

Józef Pełka, + Zofia w 

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  

Adwentu  

29.11.2015 

29 LISTOPADA, 1 

Niedziela Adwentu 
700 – za Parafian 

830 + Leszek Sowa w 

23 r. śm., Edmund 

Sowa 

1000 KR - ogól-

na: Abyśmy potrafili 

otworzyć się na osobi-

ste spotkanie i dialog 
ze wszystkimi, również 

z tymi, którzy mają 

inne niż my przekona-

nia. misyjna: Aby Pa-

sterze Kościoła, głębo-

ko miłując swoje owce, 

mogli towarzyszyć im 

w drodze i podtrzymy-

wać ich nadzieję. 

1130 + Andrzej Kamiń-

ski z racji imienin 

1300 + Aniela Bernacka 

w 2 r. śm., Genowefa 

Pietniczka 

1800 zbiorowa: + Elż-

bieta Gronek  

30 listopada, ponie-

działek, Św. Andrzeja 

Apostoła, święto 

630 – wolna 
800 - wolna  

1800 zbiorowa:  

1 grudnia, wtorek  
6

30 – o powołania do 

6 r. śm., Jan Kępińscy, 

Stanisława, Jan Oliasz, 

+ Marianna, Czesław, 

Stanisław, Bogdan 

Hryciuk    

3 grudnia, czwartek, 

Św. Franciszka Ksa-

werego, prezbitera, 

wspomnienie 

630 – o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski dla 

Matki Prowincjonalnej 

Siostry Barbary Król 

800 – wolna 

1800 – dz. – bł. w 30 r. 

urodzin dla Radosława 

Wyszyńskiego  

1800 – o łaskę nawróce-

nia dla Witolda 

4 grudnia, piątek 

630 - o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski dla S. 

Barbary Cydzik 

800 + Stefania, Stani-

sław Piekarscy 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

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

www.anin.parafia.infoNr 324 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  1 Niedzielę Adwentu  

29.11.2015 r. 

 

  Dziś, w niedzielę - pierwszą Adwentu, ofiary złożone 

na tacę przeznaczone będą na Wyższe Seminarium 

Duchowne naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Bóg 

zapłać. 

 Od JUTRA, Msza św. Roratnia ku czci NMP będzie 

odprawiana codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 6.30. 

Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami. Reko-

lekcje Adwentowe rozpoczną się w 3. Niedzielę Ad-

wentu tj. 13 grudnia i trwać będą do wtorku - 15 grud-

nia włącznie. 

 Uniq Fight Club zaprasza dziś,  w niedzielę 29 listo-

pada dzieci z rodzicami na bezpłatne zajęcia sportowe 

po Mszy św. o godz. 11.30. Należy przynieść ze sobą 

strój sportowy (jak na WF-ie) 

 Dziś, bezpośrednio po mszy świętej o godz. 11.30 

odbędzie się nagranie finałowej sceny spotu spo-

łecznego o budowie organów w kościele. Spot reali-

zowany jest przez uczestników warsztatów MOVIE-

TWÓRCA, fundację Więź Pokoleń i Salve Regina. 

Nagranie zajmie kwadrans. Wszystkich chętnych do 

udziału prosimy o pozostanie w ławkach. Gorąco 

zapraszamy. Maria Pawlik 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek 

i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miłosier-

dzia Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 

15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po 

południu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. 

pierwszo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria 

parafialna będzie nieczynna. Do chorych w piątek 

udamy się od godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 

adoracja do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z 

Duchu św.  W sobotę różaniec wynagradzający o 

godz. 6.30. 

 W przyszłą sobotę, 05 grudnia, po Mszy św. na godz. 

18:00 oraz w przyszłą niedzielę, 06 grudnia, po każdej 

Eucharystii przy bocznym wejściu do kościoła będą 

kontynuowane zapisy osób pragnących zaangażować 

się w naszej parafii w organizację Światowych Dni 

Młodzieży (w skrócie: ŚDM) w dniach od 20 do 25 

lipca 2016 r. Oprócz zapisów będziemy prowadzić 

sprzedaż oficjalnych gadżetów ŚDM. Dochód z niej 

zostanie przeznaczony na organizację tego wydarze-

Jr 33,14-16; 

1 Tes 3,12-4,2;  

Łk 21,25-

28.34-36  

Jezus powiedział do 

swoich uczniów: Będą 

znaki na słońcu, księży-

cu i gwiazdach, a na 

ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec 

szumu morza i jego 

nawałnicy.  Ludzie 

mdleć będą ze strachu, 

w oczekiwaniu wyda-

rzeń zagrażających 

ziemi. Albowiem moce 

niebios zostaną wstrzą-

śnięte. Wtedy ujrzą 

Syna Człowieczego, 

nadchodzącego w obło-

ku z wielką mocą i 

chwałą. A gdy się to 

dziać zacznie, nabierz-

cie ducha i podnieście 

głowy, ponieważ zbliża 

się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, 

aby wasze serca nie 

były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i 

trosk doczesnych, żeby 

ten dzień nie przypadł 

na was znienacka, jak 

potrzask. Przyjdzie on 

bowiem na wszystkich, 

którzy mieszkają na 

całej ziemi. Czuwajcie 

więc i módlcie się w 

każdym czasie, abyście 

mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma 

nastąpić, i stanąć przed 

Synem Człowieczym.  

nia, którą można także wesprzeć składając ofiary do 

puszek znajdujących się na stoliku przy bocznym 

wejściu do kościoła. Istnieje również możliwość do-

konania przelewu na rachunek bankowy naszej parafii 

o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 5000 z 

dopiskiem „Światowe Dni Młodzieży”. Po niedzielnej 

Mszy św. na godz. 11:30, czyli ok. godz. 12:40, w 

dolnej kaplicy kościoła odbędzie się natomiast spotka-

nie modlitewne dla osób pragnących przyjąć pielgrzy-

mów do swoich rodzin. Serdecznie zapraszamy. 

 Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem Adwentu, Parafial-

ny Caritas, 6 i 13 grudnia rozprowadzać będzie świe-

ce, które zapłoną na polskich stołach w czasie Wie-

czerzy Wigilijnej. Wigilijna świeca jest symbolem 

pamięci o naszych bliźnich potrzebujących opieki i 

uwagi, dlatego zachęcany do jej nabywania. 

 Każdy w przeszłości zrobił coś głupiego. U kobiet 

zazwyczaj takie "głupie rzeczy" odbijają się na psy-

chice kilka ładnych lat. Czy warto to rozpamiętywać? 

Jak sobie z tym poradzić? Zobacz najnowszą recenzję 

z Biblioteki Magdy Faustyny. Zachęcamy do umiesz-

czenia recenzji książki "Wewnętrzna burza" autorstwa 

Shei Walsh (Wyd. Święty Wojciech) na Waszych 

stronach internetowych i w mediach społecznościo-

wych:Boli Ciebie przeszłość? Spoko - masz Jezusa! 

link: https://youtu.be/4skhW98PEAE Polecamy 

również relację z uroczystości z okazji 130-lecia VIII 

LO im. Króla Władysława IV w Warszawie! Czego 

życzą szkole uczniowie? Co o liceum mówi Bp Marek 

Solarczyk? Zobacz nasz materiał. Szkoła charakteru. 

130-lecie VIII LO im. Króla Władysława IV https://

youtu.be/OCVpTnDy4zQ 

 WAŻNE! Episkopat o grzechu międzypokolenio-

wym i uzdrowieniu międzypokoleniowym | Fron-

da.pl http://www.fronda.pl/a/wazne-episkopat-o-

grzechu-miedzypokoleniowym-i-uzdrowieniu-

miedzypokoleniowym,60378.html 

  Nieruchomości, atrakcyjne grunty czy komunalna 

infrastruktura. Gminy sprzedają na potęgę aby prze-

żyć. Na ile lat jeszcze wystarczy gminom majątku do 

wyprzedawania? O pilnej potrzebie nowych rozwią-

zań prawnych i finansowych ratujących polskie gminy 

pisze dzisiejszy Nasz Dziennik. Zachęcamy do zaku-

pu. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

I Niedziela Adwentu 

 
 Będą znaki  

 
 Ciągle zbyt mocno jesteśmy 

przywiązani do ziemi, do tego 

co doczesne i cielesne. Zapo-

wiedź końca świata, o którym 

przypomina nam cała dzisiej-

sza liturgia, pomoże nam 

uczynić konieczny dystans do 

wszystkiego co przemija i ma 
swój koniec. Sens i treść 

nowego okresu liturgicznego, 

który dziś rozpoczynamy – 

czyli czas Adwentu – najgłę-

biej odczuwamy w pierw-

szym dzisiejszym czytaniu: 

„Oto nadejdą dni, kiedy 

wypełnię pomyślną zapo-
wiedź, ... w owych dniach 

wzbudzę Dawidowi potomka 

sprawiedliwego; będzie On 

wymierzał prawo i sprawie-

dliwość”. Tajemnice pomyśl-

nej wiadomości wyjaśnia nam 

Jezus w dzisiejszej Ewange-
lii: „Wtedy ujrzą Syna Czło-

wieczego, przychodzącego na 

obłoku z wielką mocą i chwa-

łą ... Czuwajcie więc i módl-

cie się w każdym czasie ... 

nabierzcie ducha i podnieście 

głowy, ponieważ zbliża się 

Wasze odkupienie”. Koniecz-
na jest więc wiara i wybór 

tego wszystkiego co nie 

przemija, ale trwa wiecznie. 

Dlatego św. Paweł nawołuje 

do świętości i sprawiedliwo-

ści, by "„serca nasze były 

nienaganne na przyjście Pana 
...”. Dziś, gdy ludzkość tyle i 

tak strasznych nagromadziła 

rodzajów broni, słowa Zbawi-

ciela o końcu świata mogą się 

ziścić w każdej chwili. Nie 

tylko zła wola, ale nawet 

przypadek uruchomić może 

siły samozagłady. Pan niech 
pomnoży liczbę sprawiedli-

wych i spotęguje miłość 

naszą, aby uchronić świat od 

zatracenia. 
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http://mateusz.pl/czytania/2015/20151129.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151129.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151129.htm#czytania
http://em.isender.pl/l/918803522/ecdeab0d/5702/326864
http://em.isender.pl/l/918803522/ecdeab0d/5702/326865
http://em.isender.pl/l/918803522/ecdeab0d/5702/326865
http://www.fronda.pl/a/wazne-episkopat-o-grzechu-miedzypokoleniowym-i-uzdrowieniu-miedzypokoleniowym,60378.html
http://www.fronda.pl/a/wazne-episkopat-o-grzechu-miedzypokoleniowym-i-uzdrowieniu-miedzypokoleniowym,60378.html
http://www.fronda.pl/a/wazne-episkopat-o-grzechu-miedzypokoleniowym-i-uzdrowieniu-miedzypokoleniowym,60378.html

