
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 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. 

700 – za Parafian 

830 + Monika Brzuszczak 

(greg. 3) 

1000 - RM 

1130 + Henryka (k), Mie-

czysław (m), Szymon, 

Helena Broniatowscy, 

Eleonora, Leopold Weliń-

scy 

13
00 – zbiorowa: - w in-

tencji Ojczyzny; - w 1 r. 

urodzin Gabrysi Ostrow-

skiej o bł. Boże; + An-

drzej Zalewski, w 2 r. śm., 

+ Gabriela Rzepecka w 3 

r. śm., cr. Rzepeckich, 

Binków i Markowskich;  

1800 + Tadeusz i Maria 

Wyszkowscy 

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  

bł. na dalsze lata 

1300 – w intencji rodziny 

Modlińskich z prośbą o 

bł. Boże na cały rok 2016 

1800 + Mieczysław i Mi-

chalina Mioduszewscy, 

Maria Kosiorek 

2 stycznia, sobota, Świę-

tych Bazylego Wielkiego 

i Grzegorza z Nazjanzu, 

biskupów i doktorów 

Kościoła, wspomnienie 

700 – wynagradzająca 

NSM 

800 + Monika Brzuszczak 

(greg. 2) 

1800 - wolna 

1800 - zajęta 

3 stycznia, 2 Niedziela 

po Narodzeniu Pańskim, 

Piąty dzień w Oktawie 

Narodzenia Pańskiego  
700– wolna 

800 + Stanisława (k) i 

Józef Przybył 

1800 + Ewa 

1800 – intencja dz. za 

otrzymane łaski pp. Jani-

ny i Tadeusza oraz ich 

dzieci i wnuków w mijają-

cym 2015 roku 

30 grudnia, środa, Szó-

sty dzień w Oktawie 

Narodzenia Pańskiego 
700 - wolna 

800 - wolna 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata,  z prośbą o Jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, krzyżo-

wi i Ewangelii, wypełnia-

jąc swoje Śluby Jasnogór-

skie; - o pomyślne wyniki 

badań, zdrowie i Boże bł. 

dla Pawła; - int. dz.-bł. z 

ok. 47 r. ślubu PP Celiny i 

Tadeusza z prośbą o bł. 

Boże i potrzebne łaski dla 

małżonków i cr., - int. dz.-

bł. PP. Barbary i Henryka 

Kozłowskich w 70 r. 

ślubu z prośbą o bł. Boże, 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  

Św. Rodziny  

27.12.2015 

27 grudnia, 1 Niedziela 

po Narodzeniu Pańskim, 

Św. Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa 
700 – w intencji Zgroma-

dzenia SRM 

830 – w intencji Św. Ro-

dziny z Bordeaux 

10
00 – KR ogólna: Aby-

śmy wszyscy mogli do-

świadczać miłosierdzia 

Boga, który wciąż niestru-

dzenie nam przebacza. 

misyjna: Aby rodziny, w 

szczególny sposób te, 

które cierpią, znajdowały 

w narodzinach Jezusa 

znak niezawodnej nadziei. 

1130 + Beata Krawczyk w 

22 r. śm., zm. z cr. Kraw-

czyków i Bożków 

1300 + w intencji ofiar 

Wawra 

1800 + Bronisława (k) w 

14 r. śm. i Stanisław Da-

nilukowie 

28 grudnia, poniedzia-

łek, Św. Młodzianków, 

Męczenników, święto 

700 - wolna  

800 – wolna  

1800 + Zbigniew Nowak w 

19 r. śm., Wiesław Jagiel-

ski w 1 r. śm., Barbara 

Jagielska pół roku po śm. 

1800 - dz.-bł. z prośbą o bł. 

Boże dla Macieja i całej 

rodziny  

29 grudnia, wtorek, 

zdrowie dla cr.; + Janina 

Tomankiewicz w 10 r. 

śm., + Tomasz Czekaliń-

ski w 2 r. śm., + Jacek 

Wrzosek w 1 r. śm., + 

Stanisław, Helena, Jan, 

Józef Bąk 

31 grudnia, czwartek, 

Siódmy dzień w Oktawie 

Narodzenia Pańskiego 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 – dz. za 2015 rok od 

wszystkich Parafian 

1800 + Jadwiga Materka w 

3 r. śm., Eugenia, Bole-

sław (m) Żurawscy 

1 stycznia, piątek, Świę-

tej Bożej Rodzicielki 

Maryi, uroczystość  

830 – o powołania do 

Zgromadzenia Sióstr Ro-

dziny Maryi 

1000 + Mieczysław i Zofia 

Gulowie, Maria Kłoczew-

ska, Zofia Gesler, zm. z 

ich rodzin 

1130 + Monika Brzuszczak 

(greg. 1) 

1300 – dz.-bł. Barbary i 

Jana Bąbik w 60 r. ślubu z 

prośbą o zdrowie i Boże 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na Niedzielę Św. Rodziny  

27.12.2015 r. 

Niech Jezus, który został nam dany, bo Bóg tak umiło-

wał świat, umacnia naszą wiarę, abyśmy każdego dnia z 

odnowioną gorliwością i entuzjazmem rodzili Go przez 

dobre uczynki. Niech prawdziwa radość płynąca z Boże-

go Narodzenia wypełnia nasze serca, niech promieniuje 

na nasze rodziny i na cały świat.  

Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łask w 

Nowym Roku 2016 życzymy Wam wszystkim - Księża, 

Siostry i Pracownicy Parafii w Aninie. 

 

 Dziś w Święto Świętej Rodziny po każdej Mszy św. 

będziemy udzielali specjalnego błogosławieństwa 

rodzinom. Ta niedziela jest Świętem Patronalnym 

Sióstr Św. Rodziny z Bordeaux, które mieszkają w 

naszej parafii.  

 Także dziś - 27.12 - po Mszy św. o godz. 10.00 spo-

tkanie opłatkowe wszystkich kół Żywego Różańca. 

Zapraszamy! 

 Dziś – 27 grudnia – przypada 76. rocznica Zbrodni 

Wawerskiej. O godz. 13.00 – w naszym kościele 

będzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 

ofiar Wawra. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się  

koncert. Wykonawcami koncertu będą artyści Teatru 

Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Warszaw-

skiej Opery Kameralnej, Orkiestry Reprezentacyjnej 

W.P. i scen warszawskich. Około godz. 14.45 nastąpi 

złożenie kwiatów na  miejscu straceń przy ul. 27-go 

Grudnia, które znajduje się na terenie parafii św. Be-

nedykta. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dalsze zgłaszanie 

się osób pragnących zaangażować się w naszej parafii 

w organizację tegorocznych Światowych Dni Mło-

dzieży. Szczególnie potrzebne są rodziny, które przyj-

mą pielgrzymów – nadal potrzebujemy noclegów dla 

ok. 80 osób. Dla przypomnienia – parafia ma przyjąć 

ok. 150 uczestników. W tym celu prosimy o kontakt z 

koordynatorem parafialnym – p. Tomaszem Szarkiem, 

osobiście, pod telefonem: (+48) 534-100-127 lub pod 

e-mailem: tsz.szarek@gmail.com. Zbieramy również 

plastikowe nakrętki, która zostaną przerobione na 

różańce dla pielgrzymów. Można je zostawić w poko-

ju ministrantów i lektorów na zapleczu kościoła w 

kartonie oznaczonym logo Światowych Dni Młodzie-

Syr 3,2-6.12-

14; Kol 3,12-

21; 

Łk 2,41-52  

Rodzice Jego chodzili co 

roku do Jerozolimy na 

Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam 

zwyczajem świątecznym. 

Kiedy wracali po skończo-

nych uroczystościach, został 

Jezus w Jerozolimie, a tego 

nie zauważyli Jego Rodzice. 

Przypuszczając, że jest w 
towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali 

Go wśród krewnych i znajo-

mych. Gdy Go nie znaleźli, 

wrócili do Jerozolimy szu-

kając Go. Dopiero po trzech 

dniach odnaleźli Go w 

świątyni, gdzie siedział 

między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zada-

wał pytania. Wszyscy zaś, 

którzy Go słuchali, byli 

zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się 

bardzo, a Jego Matka rzekła 

do Niego: Synu, czemuś 

nam to uczynił? Oto ojciec 

Twój i ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie. Lecz On 

im odpowiedział: Czemu-
ście Mnie szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinie-

nem być w tym, co należy 

do mego Ojca? Oni jednak 

nie zrozumieli tego, co im 

powiedział. Potem poszedł z 

nimi i wrócił do Nazaretu; i 

był im poddany. A Matka 

Jego chowała wiernie 

wszystkie te wspomnienia w 

swym sercu. Jezus zaś 

czynił postępy w mądrości, 

w latach i w łasce u Boga i u 

ludzi.  

ży. 

 Wszystkim osobom, które przygotowały naszą świą-

tynię na święta, przygotowały dekorację bożonarodze-

niową, scholi za muzykę i śpiew podczas Pasterki, a 

także Panom z Kościelnej Służby Porządkowej za 

pomoc w utrzymaniu porządku składamy serdeczne 

podziękowanie - Bóg zapłać! 

  Wszystkim uczestnikom marszu z pochodniami w 

76. rocznicę Zbrodni Wawerskiej, naszym parafia-

nom oraz z par. Św. Benedykta, a szczególnie kibi-

com Legii Warszawa z Linii Otwockiej i Grochowa, 

motocyklistom Rajdu Katyńskiego Panu Zbigniewowi 

Zawadzkiemu i Panu Leszkowi Rysakowi składamy 

serdeczne podziękowania.  

  W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2015 za-

praszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne na-

bożeństwo dziękczynno - przebłagalne. Mamy za co 

dziękować Bogu, ale też mamy Go za co przepraszać. 

Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo 

nad nami i naszymi rodzinami.  

 Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi od-

będzie się 1 stycznia 2016 r. w uroczystość Świętej 

Bożej Rodzicielki Maryi po każdej Mszy św. Tego 

dnia mszy św. o godz. 7.00 nie będzie i nie obowiązu-

je post, pozostały porządek mszy św. jak w niedzielę.  

  7-go stycznia (czwartek) o godz. 19.00 rozpoczyna 

się w naszej parafii Kurs dla narzeczonych. Wszyst-

kich przygotowujących się do zawarcia sakramentu w 

roku 2016 zapraszamy do salki katechetycznej - wej-

ście od kancelarii. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I 

sobota m-ca. W czwartek adoracja Najświętszego 

Sakramentu od godz. 15.00. Do chorych udamy się 

wyjątkowo w Sylwestra, tj. we czwartek od godz. 

9.00. W sobotę różaniec wynagradzający o godz. 

6.30. 

  W niedzielę - 03.01 - o godz. 13.00 Msza św. w int. 

Ojczyzny.  

  Od soboty - 02.01.2016 r. rozpoczynamy tradycyjną 

wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać 

będziemy wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę od 

godz. 10.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, 

wody święconej i kropidła. 

  W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 

według następującego porządku: 

sobota - 2 stycznia: ul. Kajki z obu stron od godz. 

10.00. 

Rodzinny dom  

 

 Pamiętamy rodzinny 

dom, tak wiele chwil 

wspomina on. Bezpośred-

nio i po ludzku Bóg 

wszedł w życie rodziny 

ludzkiej, aby ją uczynić 

Bożym przybytkiem. 

Myślał ludzkim umysłem, 

ludzkim sercem kochał i 

ludzkimi rękami praco-

wał. Wybierając taką 

właśnie drogę uświęca, 

konsekruje życie małżeń-

skie i rodzinne, podnosi 

na wyższy poziom i nada-

je mu charakter sakra-

mentu. Jezus, Maryja, 

Józef stanowili jedno we 

wzajemnym poszanowa-

niu i miłości. W zwyczaj-

nych warunkach rozwija-

ło się ich szczęśliwe życie 

rodzinne oparte na prawie 

miłości Bożej. Trudne 

sprawy i cierpienia, które 

Ich czekały nie mogły Im 

przeszkodzić w realizo-

waniu planów Bożych. 

Maryja i Józef, jak dwaj 

Cherubini otaczali opieką 

Dziecię – Arkę Przymie-

rza, a Jezus był Im po-

słuszny. Wiemy, że 

„gdzie miłość wzajemna i 

pokój, tam słucha się 

chętnie Słowa Bożego” i 

odczuwa się radość pracy 

codziennej. Ewangelia 

dzisiejsza przenosi nas do 

Nazaretu, gdzie Jezus 

prowadzi życie ukryte, a 

cała Święta Rodzina żyje 

w zwyczajnych ludzkich 

warunkach. Każdy z nas 

może uczestniczyć w tym 

cudzie dobroci i miłości. 
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