
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 Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

Jan, Bronisława(k), Jan, 
Cecylia i Ks. Marian 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

rocz. urodzin 
830 + Stanisław Wochniak 
w 37. r. śm.  
1000 zajęta 
1130 + Piotr Dobrzyński w 
21. r. śm. i cr. Skorupków 
1300 + Władysława(k) 
Katarzyna Lewicka 
(greg.17) 
1300   chrzest: Adam Za-
krzewski, Weronika Maria 
Narożniak; zbiorowa; + 
Jędrzej oraz wszystkie 
dusze w czyśćcu cierpiące; 
+ cr. Zarzyckich, Marian-
na, Henryk, Marian, Wera, 
Mira i Eugeniusz Dzia-
kowski; + Jerzy Zakrzew-
ski w 2. m-ce po śm.; 
intencja zajęta 
1800 + Bronisława (k), 
Helena, Janina, Eugenia, 

14 września, środa, Pod-
wyższenie Krzyża Św., 

święto 
700 + Stanisława (k) Ma-
zur (greg.14) 
700 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.13) 
800   - dz.-bł. Lucyny Ziół-
kowskiej w 89. r. urodzin 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata,  z prośbą o Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; 
- za Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - o 
uzdrowienie, nawrócenie i 
szczęśliwy powrót do 
domu dla Marka; - o 
uzdrowienie i trzeźwość; 
+ Henryk Francman i cr. 
Francmanów; + Jan Żó-
rawski w 2. r. śm.; Stafan 
Brudziński, Marianna 
Brudzińska. 

15 września, czwartek, 
NMP Bolesnej, wspo-

mnienie  
700 + Stanisława (k) Ma-
zur (greg.15) 
800 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.14)   
1800 zajęta 
16 września, piątek, św. 
męczenników Korneliu-
sza, papieża i Cypriana, 
biskupa, wspomnienie 

INTENCJE MSZALNE 

24 Niedziela  
Zwykła  

11.09.2016 

11 września, 24 Niedziela 
Zwykła 

700 + Stanisława (k) Ma-
zur (greg.11) 
830 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.10)   
1000 – dz.-bł. cr. Niemo-
czyńskich 
1000 – intencja dziękczyn-
na z prośbą o bł. Boże dla 
ofiarodawców na organy 
1130 + Jerzy, Marek, Ma-
rianna, Szczepan Nowic-
cy, Genowefa i Józef 
Błażejczyk 
1300 + Antonina Osińska 
w 30. dni po śm. 
1800 + Stefania, Antoni 
Rusinowscy, Helena Za-
lewska, Jadwiga Marcin-
kiewicz, Janusz Felak, 
Tadeusz Jacak 
12 września, poniedzia-

łek 
700 + Stanisława (k) Ma-
zur (greg.12) 
800 + Władysława(k) Kata-
rzyna Lewicka (greg.11)   
1800 + Henryk, Leokadia 
Bereda, cr. Kaniewskich i 
Beredów 
13 września, wtorek, Św. 
Jana Chryzostoma, bisku-

pa i doktora Kościoła, 
wspomnienie  

700 + Stanisława (k) Ma-
zur (greg.13) 
800  + Władysława(k) 
Katarzyna Lewicka 
(greg.12)   
1800  + Stefan, Władysław, 
Zofia, Stanisława(k) Le-
wińscy 

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.16) 
700 + Władysława Katarzy-
na Lewicka (greg.15) 
700 – o Boże bł. i potrzebne 
łaski dla wszystkich Sióstr 
Św. Rodziny z Bordeaux 
800 – o nawrócenie Justy-
ny, Jerzego i Mieczysława 
1800 zbiorowa: - dz.bł. za 
Martę i Marcina Płońskich 
z okazji 20. r. ślubu z 
prośbą o potrzebne łaski 
na dalszej drodze; - o 
zdrowie i Boże bł. dla 
Zdzisława Pawlewskiego; 
+ Teofil Obara w 30. dniu 
po śm.; + Stefan, Włady-
sław, Zofia, Stanisława(k); 

17 września, sobota 
700 zajęta 
800 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.17)   
1700 ślub   
1800 + Władysława(k) 
Katarzyna Lewicka 
(greg.16); (w modl. po-
wszech. + Anna Kałuska – 
Kosim)   
18 września, 25 Niedziela 

Zwykła 
700 +Emilia, Marian, Leś-
kiewicz w rocz. ur. 
830 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.18) 
830 + Wojciech Zaremba w 

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

www.anin.parafia.infoNr 364 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 24 Niedzielę Zwykłą 

11.09.2016 r. 
 

 We środę, 14 września, Kościół obchodzi święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. będą 
odprawiane o godz. 7,8 i 18. 

  W dniu dzisiejszym, jak w każdą II niedzielę mie-
siąca, po każdej Mszy Świętej przeprowadzamy 
kolejną kwestę organową. 
Zbiórkę pieniędzy na budowę organów piszczałko-
wych w naszym kościele prowadzimy już od dwóch 
lat. Dzięki ofiarom składanym do puszek i skarbon-
ki, sprzedaży cegiełek oraz wpłatom na konto ban-
kowe zgromadziliśmy już kwotę 391 482zł. Stanowi 
to około 34% szacowanej wartości instrumentu. 
Ksiądz Proboszcz oraz Komitet Budowy Organów 
dziękują wszystkim ofiarodawcom za dotychczaso-
wą pomoc i wsparcie oraz za modlitwy w intencji 
naszego wspólnego dzieła. 
W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 zostanie odpra-
wiona Msza święta w intencji wszystkich, którzy 
materialnie i modlitwą wspierają naszą inicjatywę. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich do włączenia 
się do pracy w Komitecie Budowy Organów oraz 
dalszego wspierania modlitwą i materialnie budowy 
organów piszczałkowych. 

 Również dziś rozpoczynamy roczne przygotowanie 
dzieci do Pierwszej Komunii Św. i ich rodziców. 
W każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o 
godz. 11.30, którą będzie prowadził ks. Proboszcz 
obecność dzieci obowiązkowa. Dziś dzieci otrzyma-
ją różaniec. 

 W naszej parafii organizujemy spływ kajakowy 
rzeką Świder w pobliżu Otwocka. Spływ odbędzie 
się w sobotę 24 września. Rozpoczniemy go o godz. 
8.00 Mszą św. w naszym kościele, a następnie auto-
karem udamy się do Woli Karczewskiej. Koszt to 40 
zł od osoby. Szczegółowy program znajduje się w 
gablocie oraz na stronie internetowej parafii. Chęt-
nych zapraszamy bezpośrednio po Mszy do zakrystii 
do ks. Pawła. 

 Lektorów, ministrantów, kandydatów na ministran-
tów, a przede wszystkim ich rodziców zapraszamy 
na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego. Za-
praszamy w piątek 23 września na Mszę św.. o 
godz. 18.00 i bezpośrednio po niej na spotkanie 
organizacyjne do sali katechetycznej. W wtorek, 13 

Wj 32,7-
11.13-14; 
1 Tm 1,12-17; 
Łk 15,1-32 

Zbliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzeszni-
cy, aby Go słuchać. Na to 
szemrali faryzeusze i ucze-
ni w Piśmie. Ten przyjmu-
je grzeszników i jada z 
nimi. Opowiedział im 
wtedy następującą przypo-
wieść: Któż z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedną z 
nich, nie zostawia dzie-
więćdziesięciu dziewięciu 
na pustyni i nie idzie za 
zgubioną, aż ją znajdzie? A 
gdy ją znajdzie, bierze z 
radością na ramiona i wra-
ca do domu; sprasza przy-
jaciół i sąsiadów i mówi 
im: Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłem owcę, która mi 
zginęła. Powiadam wam: 
Tak samo w niebie większa 
będzie radość z jednego 
grzesznika, który się na-
wraca, niż z dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu sprawie-
dliwych, którzy nie potrze-
bują nawrócenia. Albo jeśli 
jakaś kobieta, mając dzie-
sięć drachm, zgubi jedną 
drachmę, czyż nie zapala 
światła, nie wymiata z 
domu i nie szuka staranne, 
aż ją znajdzie. A znalazł-
szy ją, sprasza przyjaciółki 
i sąsiadki i mówi: Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam. 
Tak samo, powiadam wam, 
radość powstaje u aniołów 
Bożych z jednego grzesz-
nika, który się nawraca.  

września o godz. 17.15 zapraszamy na Różaniec 
Fatimski.  

 W ramach jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nasza 
parafia organizuje pielgrzymkę do Gniezna i Po-
znania dnia 17 września br. (sobota). Zapisy w za-
krystii lub kancelarii parafialnej. Cena pielgrzymki 
70zł. Są jeszcze wolne miejsca. Serdecznie zapra-
szamy! 

 Zachęcamy do śpiewania w naszych parafialnych 
zespołach. Próby scholi starszej odbywają się w 
niedzielę o godz. 17 w salce pod kancelarią parafial-
ną. Schola młodsza, czyli tzw. Scholka, spotyka się 
na próbie w niedzielę o godz. 10.30, później śpiewa 
podczas Mszy św. o godz. 11.30. Więcej informacji 
u p. Organisty. 

 Różaniec Rodziców za dzieci - Róża Św. Ojca Pio 
zaprasza do wspólnej modlitwy. Kontakt z zelator-
ką: p. Joanną Wojnowską tel. 508 825 882. 

 W najbliższą niedzielę 18 września będziemy ob-
chodzili w Polsce 50-ty Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Zgodnie z zaleceniem Kon-
ferencji Episkopatu Polski, każda trzecia niedziela 
września jest dniem modlitw za dziennikarzy, a 
także sposobnością do wspierania mediów katolic-
kich. Tego dnia w naszej parafii przeprowadzimy 
zbiórkę do puszek na rzecz naszego diecezjalnego 
Radia Warszawa, które w tym roku obchodzi 25-
lecie swojego istnienia. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie naszej rozgłośni. 

Zapowiedzi przedślubne 

 Szymon Stanisław Jaworski, kawaler z par. tutejszej 
i Kinga Wioletta Strześnicka, panna z Warszawy 

 Łukasz Gago, kawaler z Warszawy i Joanna Dorota 
Kamińska, panna z  par. tutejszej  

 Paweł Jarosław Jakubowski, kawaler z Warszawy i 
Maria Pawlik, panna z  par. tutejszej  

 Jakub Borowski, kawaler z par. tutejszej i Marta 
Miąc, panna z Warszawy 

 Piotr Stefan Drop, kawaler z Lublina i Maja Anna 
Wrzosek, panna z par. tutejszej 

Dom Ojca  

Cała dzisiejsza liturgia 
Słowa prowadzi nas 
przed Oblicze Boga – 
miłosiernego Ojca. On 
przebacza niewiernemu 
ludowi Starego Przymie-
rza. On swoim miłosier-
dziem dotyka Szawła – 
prześladowcę, przemie-
niając go w Pawła – Apo-
stoła narodów. Konkretny 
obraz Jego miłosierdzia 
wypełnia się w Jezusie 
Chrystusie: w Jego przy-
powieści o zagubionej 
owcy, o utraconej drach-
mie i wytrwałym jej szu-
kaniu, o powrocie marno-
trawnego syna, na które-
go czeka ufny i przeba-
czający ojciec. Boża 
Sprawiedliwość, jakby 
przegrywa z Jego Miło-
sierdziem. Bóg w Chry-
stusie pochyla się w za-
troskaniu nad człowie-
kiem i przebacza. Artysta 
w obrazie „Mojżesz na 
pustyni” pokazuje mo-
ment, kiedy Mojżesz 
powraca z Góry Synaj i 
widzi swój lud zbuntowa-
ny. Wielka rzesza ludzi 
na tle pustyni. Ktoś posiał 
wśród nich ziarna niezgo-
dy. Stłoczony tłum zło-
rzeczy przy złotym ciel-
cu, oczekując powrotu 
Patriarchy. Jest to od-
wieczna historia grzechu 
ludzkiego. Wydaje się, że 
przekraczamy rubikon 
praw Bożych i prowoku-
jemy sprawiedliwość 
Ojca, który chce, aby 
wszyscy cieszyli się i 
ufnie zdążali na wieczne 
z Nim spotkanie. 
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