
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. 

ra Serwatko w 4. 
r.śm., Stefan 
Pniewski i cr. 
Pniewskich 
 

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  
 

24 lipca, 17 Nie-
dziela Zwykła 

7
00 + Ignacy Kula-

wik (greg.24) 
8

30 – o zdrowie dla 
Krystyny, Krzysz-
tofa, Hanny i c.r. 
10

00 zajęta 
11

30 + Jerzy Zalew-
ski, Robert Cieślak, 
Anna, Halina, 
Edward Rusinow-
scy 
18

00 + Jan Kamiń-
ski w 13. r. śm., cr. 
Kamińskich, Barba-

wik (greg.18) 
19 lipca, wtorek,  

7
00 + Ignacy Kula-

wik (greg.19) 
18

00  zajęta 
20 lipca, środa, bł. 
Czesława, prezbi-
tera, wspomnienie 

7
00 + Ignacy Kula-

wik (greg.20) 
7

00 + Katarzyna i 
Józef 
18

00 – zbiorowa: - w 
intencji wynagra-
dzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata,  z 
prośbą o Jego intro-
nizację w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za 
Krucjatę Różańco-
wą, aby Polska była 
wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; 
+ Lidia Wolińska, 
cr. Wolińskich i 
Skórków 

INTENCJE MSZALNE 

16 Niedziela  
Zwykła  

17.07.2016 

17 lipca, 16 Nie-
dziela Zwykła 

7
00 + Sr. Cecylia 

Kuchta 
8

30 + Ignacy Kula-
wik (greg.17) 
10

00 + Kamila (k) i 
Ryszard Majewscy 
i ich rodzice 
11

30 chrzest: Zu-
zanna Elżbieta Ja-
kubowska, Michali-
na Joanna Jakubow-
ska; zbiorowa:+ 
Grażyna Niewia-
domska w 6.r.śm, 
c.r. Niewiadom-
skich; + Leszek 
Modliński z racji 
rocznicy urodzin; + 
Barbara Rogalska w 
30. dniu po śm. 
18

00 + Agata Sza-
błowska, Stanisław 
Sędek, Zofia, Alek-
sander Kulik, Zofia, 
Wiesława (k) Ja-
worska 

18 lipca, ponie-
działek,  

7
00 – wolna 

18
00 + Ignacy Kula-

21 lipca, czwartek 
7

00 + Otylia w 
11.r.śm. 
8

00 ŚDM 
18

00 + Ignacy Kula-
wik (greg.21) 

22 lipca, piątek, 
św. Marii Magda-
leny, wspomnienie 

7
00 + Ignacy Kula-

wik (greg.22) 
8

00 ŚDM 
18

00 
zbiorowa: + 

Janina, Michał 
Misztal, Stefania, 
Jan, Zdzisław Karcz 

23 lipca, sobota, 
Św. Brygidy, za-

konnicy, patronki 
Europy, święto 

7
00 + Kazimierz Gą-

siorowski w 13. 
r.śm., i jego rodzi-
ce; Rozalia i Jan 
18

00 + Ignacy Kula-
wik (greg.16) 
18

00 zajęta 

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

www.anin.parafia.info.pl Nr 357 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 16. Niedzielę Zwykłą 

17.07.2016 r. 
 

  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 powszednie. 

 W najbliższą środę, 20 lipca, w ramach Światowych 
Dni Młodzieży przyjmiemy w naszej parafii 82 piel-
grzymów z Hong Kongu. Naszych gości przyjmiemy 
w rodzinach, dla których spotkanie organizacyjne 
odbędzie się w obecną niedzielę, 17 lipca, po Mszy 
św. na godz. 11:30, czyli ok. godz. 12:40, w dolnej 
kaplicy kościoła. Serdecznie zapraszamy ! 
 Nasi goście będą obecni w parafii do 25 lipca. W tym 
okresie zostały dla nich przygotowane imprezy i wy-
jazdy mające na celu wspólne przeżywanie wiary, 
wzajemne poznanie swoich zwyczajów oraz zapozna-
nie z historią i kulturą naszej Ojczyzny. Dla pielgrzy-
mów oraz dla wszystkich parafian, w tym rodzin 
przyjmujących pielgrzymów oraz wolontariuszy, 
dostępne będą następujące spotkania: 

Wydarzenie Centralne, które odbędzie się w sobo-
tę, 23 lipca br., na terenie Seminarium Du-
chownego Diecezji Warszawsko – Praskiej 
przy ul. Mehoffera 2, na które dystrybuujemy 
bezpłatne bilety wstępu; 

Spotkanie Rejonowe, które odbędzie się w niedzie-
lę, 24 lipca br., od godz. 15:00 na terenie 
Parafii Dobrego Pasterza w Miedzeszynie 
przy ul. Przewodowej 15/21; 

Parafialne spotkanie integracyjne, które odbędzie 
się w piątek, 22 lipca br., od godz. 19:00. Na 
to spotkanie przygotowujemy posiłki w domu 
i przynosimy je na wspólny poczęstunek przy 
plebanii, na terenie ogrodów naszego kościo-
ła, od strony wejścia do kancelarii parafialnej. 
Na ten dzień zostanie przewidziana dyspensa 
od piątkowego postu. 
 Również w obecną niedzielę, 17 lipca, po 
wszystkich Mszach świętych kontynuujemy 
dystrybucję pamiątkowych cegiełek z logo 
Światowych Dni Młodzieży i symbolem Pana 
Jezusa – rybą z wpisanym greckim imieniem 
Zbawiciela. Dochód z ich sprzedaży zostanie 
przeznaczony na pokrycie kosztów organiza-
cji Światowych Dni Młodzieży w naszej para-
fii. Uprzejmie prosimy o finansowe wsparcie. 
Istnieje także możliwość wsparcia w formie 
przelewu na rachunek bankowy naszej parafii 
o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 

Rdz 18,1-
10a; Kol 
1,24-28; Łk 
10,38-42  

Jezus przyszedł do 
jednej wsi. Tam 
pewna niewiasta, 
imieniem Marta, 
przyjęła Go do swe-
go domu. Miała ona 
siostrę, imieniem 
Maria, która siadła 
u nóg Pana i przy-
słuchiwała się Jego 
mowie. Natomiast 
Marta uwijała się 
koło rozmaitych 
posług. Przystąpiła 
więc do Niego i 
rzekła: Panie, czy 
Ci to obojętne, że 
moja siostra zosta-
wiła mnie samą 
przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, żeby 
mi pomogła. A Pan 
jej odpowiedział: 
Marto, Marto, 
troszczysz się i nie-
pokoisz o wiele, a 
potrzeba tylko jed-
nego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, 
której nie będzie 
pozbawiona.  

5000 z dopiskiem „Światowe Dni Młodzie-
ży”. Serdecznie dziękujemy za wszystkie 
dotychczasowe ofiary ! 

 W związku z Światowymi Dniami Młodzieży dzi-
siaj o godz. 17 w salce pod kancelarią odbędzie się 
próba scholi. Zapraszamy wszystkich, którzy 
chcieliby się włączyć w oprawę liturgiczną Mszy 
św. z udziałem gości z Honkongu. Więcej informa-
cji u p. Organisty. 

 Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów 
składają serdeczne Bóg Zapłać za udział w ubie-
głotygodniowej  kweście organowej. Dzięki Pań-
stwa ofiarności zebraliśmy ze sprzedaży cegiełek, 
ofiar do puszek oraz skarbonki organowej pod 
chórem kwotę 6 553 zł i 5 euro. 
Dziękujemy też serdecznie za bezpośrednie wpłaty 
na konto bankowe - jego aktualny stan wynosi 380 
542 zł co stanowi ok. 32% potrzebnej kwoty. 
Dzięki oddanym przez Państwa głosom w ramach 
budżetu partycypacyjnego na projekt dofinansowa-
nia "Anińskiego Pikniku Jubileuszowego w 2017 
r., który po raz trzeci odbędzie się na terenie naszej 
parafii" dostaniemy dofinansowanie w kwocie 15 
tys. zł. Mimo bardzo dużej konkurencji nasz pro-
jekt dostał bardzo wiele głosów i jest jednym ze 
zwycięskich. Cieszymy się, że w budowę organów 
piszczałkowych oraz integrację naszej parafialnej 
wspólnoty angażuje się coraz więcej osób - ozna-
cza to, że możemy z optymizmem patrzeć w przy-
szłość. 

Zapowiedzi przedślubne 
 Maciej Nałęcz, kawaler z par. tutejszej i Magdalena 

Mirosława Wawrzynowska, panna z Otwocka 
 Tomasz Andrzej Małek, kawaler z par. tutejszej i 

Patrycja Tazbir, panna z Warszawy 
 Tomasz Adam Maniewski, kawaler z par. tutejszej i 

Agata Marta  Kuczewska, panna z Warszawy 
 Piotr Szymczak, kawaler z par. tutejszej i Izabela 

Kamińska, panna z Łomży 
 Michał Gałek, kawaler z Warszawy i Klaudia Agata 

Kędzierska, panna z par. tutejszej 
 Adam Zientara, kawaler z pr. tutejszej i Martyna 

Karolak, panna z Wesołej 

Sprawdzian  
chrześcijaństwa  

 Bóg jest w drodze do 
człowieka, ale człowiek 
musi Go zaprosić, jak 
Abraham w postaci nie-
znajomego, jak Maria i 
Marta w Jezusie – Bogu 
Człowieku. Najczęściej 
przychodzi nieoczekiwa-
nie i nie tak, jak byśmy 
sobie tego życzyli. Przy-
chodzi wtedy, gdy sam 
zechce i w sposób naj-
mniej przewidziany. Mu-
simy zatem czuwać, aby 
Go zauważyć, zaprosić i 
usłużyć Mu w osobie 
chorego, ubogiego i za-
proszonego. Służyć Chry-
stusowi, znaczy dopełniać 
Jego dzieła w bliźnich 
naszych aż do dnia, „w 
którym okaże się kim jest 
Chrystus i kim my stali-
śmy się dzięki Niemu”. 
Przyjmując i słuchając Go 
znajdziemy to, co jest 
nam najpotrzebniejsze. W 
obrazie Marty i Marii 
odnajdziemy siebie. Spró-
bujmy wyciągać wnioski. 
Najpierw, czy jesteśmy 
zdolni do twórczego i 
owocnego milczenia? Czy 
nie zagłuszamy słowa 
dobrego naszym wrza-
skiem i gadatliwością? 
Czy nie narzucamy się 
przesadną aktywnością? 
Czy przetwarzamy myśl 
Bożą na konkrety naszego 
życia? To jest sprawdzian 
naszego autentycznego 
chrześcijaństwa i 
„najlepsza cząstka” jaką 
Maria z dzisiejszej Ewan-
gelii wybrała: otwarcie 
duszy i serca przed Bo-
giem w akcie słuchania. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20160717.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160717.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160717.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160717.html#czytania

