
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 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

wie; + Mieczysław i Micha-
lina Mioduszewscy, Maria 
Kosiorek; + Kazimierz 
Długokęcki w 3. r. śm.; + 
Krystyna Małkowska w 1. r. 
śm.; + Stanisława(k), Kon-
rad i Helena 
1800 + Andrzej Zalewski w 
3. r.śm. 

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  
 

700 – dz. za pomyślną opera-
cję z prośbą o łaskę zdrowia 
dla Danuty i bł. Boże dla 
służby medycznej 
800 wolna 
1800 + Jadwiga Materka w 4. 
r.śm., Stanisława(k) i Wa-
cław Dziewulscy 

01 stycznia, niedziela, 
Świętej Bożej Rodzicielki, 

uroczystość 
830 – o powołania do Zgro-
madzenia Sióstr Rodziny 
Maryi 
1000 RM  
1130 + Eleonora i Leopold 
Welińscy, Henryka(k) i 
Mieczysław, Szymon i 
Helena Broniatowscy 
1300  zbiorowa; - za Ojczy-
znę; - o zdrowie i bł. Boże 
dla Michała Kulenty; + 
Mieczysław i Zofia Gulo-

czyk w 7. r. śm. 
1300 + Jan Kwiatkowski w 
28 r. śm. oraz Jadwiga 
Kwiatkowska w 14. r. śm 
1300 – dz.- bł. w 54. r. ślubu 
PP. Marii i Andrzeja z 
prośbą o bł. Boże dla c.r. 
1800 + Stanisława(k) i Euge-
niusz Jacak, Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Rusinow-
scy, Jerzy Zalewski 

27 grudnia, wtorek, św. 
Jana Apostoła i Ewangeli-

sty, święto 
700 + Joseph Buhagiar w 30. 
dni po śm. 
800 – dz.-bł. PP Genowefy i 
Rajmunda w 45.r. ślubu, z 
prośbą o zdrowie, Boże bł. i 
opiekę MB dla c.r. 
1000 + w intencji Ofiar 
Zbrodni Wawerskiej 
1800 + Bronisława(k) Dani-
luk w 15. r.śm., c.r. Danilu-
ków 

28 grudnia, środa, św. 
Młodzianków, męczenni-

ków, święto 
700 – dz. w rocznicę założe-
nia Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi z prośbą o 
Bł. Boże 
800 + Teresa Prokop 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata, oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; - 
za Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Śluby Ja-

INTENCJE MSZALNE 

Narodzenie  
Pańskie  

25.12.2016 

25 grudnia, Narodzenie 
Pańskie, uroczystość 

0000 Pasterka – za Parafian 
830 + Leokadia, Wacław, 
Edward i Stefan Pisarczyk 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby we wszystkich 
częściach świata zniknęła 
plaga, jaką jest werbowanie 
dzieci żołnierzy. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby ludy europejskie 
odkryły na nowo piękno, 
dobroć i prawdę Ewangelii, 
która napełnia życie rado-
ścią i nadzieją. 
1130 – o zdrowie i Boże bł. 
dla Zbigniewa, Eulalii, 
Palomy i Beaty 
1130 – dz.-bł. w 57. r. ślubu 
PP Janiny i Eugeniusza z 
prośba o opiekę Bożą dla 
c.r. 
1300  - z prośbą o Boże bł. 
dla Bogdana z racji urodzin 
chrzty: Aleksander, Ty-
mon, Szymon, Barbara 
1800 + Genowefa, Edward, 
cr. Osiaków i Belków 
26 grudnia, poniedziałek, 

św. Szczepana, pierwszego 
męczennika, święto 

800 + Ks. Marceli Godlew-
ski 
1000 – dz.-bł. w 50. r. ślubu 
PP. Jana i Marzenny oraz w 
25. r. ślubu PP. Marcina i 
Moniki 
1000 + Beata Krawczyk w 
23. r. śm. 
1130 – dz.-bł. w 66. r. ślubu 
PP. Władysławy i Józefa 
Czech, z prośbą o bł. Boże 
dla c.r. 
1130 + Mirosława(k) Maj-

snogórskie; - o nawrócenie i 
łaskę trzeźwości dla Marka; 
- dz.-bł. w 25. r. ślubu PP. 
Adama i Marty Byszew-
skich z prośbą o bł. Boże dla 
Anity i Jana; - o Boże bł. i 
opiekę MB na każdy dzień, 
łaskę zdrowia i potrzebne 
łaski dla: Barbary Wrzesień, 
Janiny Gryczko i Stanisława 
Szmitda; + Tomasz Czeka-
liński, Stanisław, Helena, 
Jan, Józef Bąk; + Zbigniew 
Nowak, Barbara i Wiesław 
Jagielscy 

29 grudnia, czwartek,  
700 wolna 
800 + Krystyna Mojecka w 
11. r.śm. 
1800 – int. dziękczynna za 
otrzymane łaski przez Jani-
nę i Tadeusza oraz ich dzie-
ci i wnuki w mijającym 
2016 roku 

30 grudnia, piątek, Św. 
Rodziny; Jezusa, Maryi i 

Józefa, święto 
700 – o Boże bł. dla Sióstr 
Zgromadzenia Świętej Ro-
dziny  oraz z prośbą o dar 
nowych powołań 
800 + Halina i Tadeusz Saks, 
Stefan i Stefania Suscy 
1800 zbiorowa: + Ignacy 
Kulawik w 1. r.śm., c.r. 
Kulawik i Piotrowskich; + 
Jacek Wrzosek w 2. r. śm. 

31 grudnia, sobota,  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na Narodzenie Pańskie 

25.12.2016 r. 
Niech Jezus, który został nam dany, bo Bóg tak umiłował 

świat, umacnia naszą wiarę, abyśmy każdego dnia z odno-
wioną gorliwością i entuzjazmem rodzili Go przez dobre 

uczynki. Niech prawdziwa radość płynąca z Bożego Naro-
dzenia wypełnia nasze serca, niech promieniuje na nasze 

rodziny i na cały świat.  
Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łask w No-
wym Roku 2017 życzymy Wam wszystkim - Księża, Siostry i 

Pracownicy Parafii w Aninie. 

 W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) Mszy św. 
o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne msze św. odprawimy 
według porządku niedzielnego. Taca zbierana drugiego 
dnia świąt będzie przeznaczona na budowę nowych świą-
tyń w naszej diecezji.  

 Jazda Ducha, Patriotyczny Wawer oraz Wawerscy 
Legioniści zapraszają wszystkich chętnych na marsz z 
pochodniami celem uczczenia Ofiar Zbrodni Wawer-
skiej. Zbieramy się 26.12 /poniedziałek o godz. 23.00 w 
tunelu stacji kolejowej Warszawa Wawer. Prosimy wziąć 
ze sobą pochodnie i znicze. 

  We wtorek – 27 grudnia – przypada 77. rocznica Zbrod-
ni Wawerskiej. O godz. 10.00 – w naszym kościele bę-
dzie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji ofiar 
Wawra. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się  koncert 
Zespołu Schola Cantorum Maximilianum. O godz. 12.00 
nastąpi złożenie kwiatów na  miejscu straceń przy ul. 27 
Grudnia, które znajduje się na terenie parafii św. Bene-
dykta.  

  Święto Świętej Rodziny obchodzić będziemy  w piątek 
30.12. Msze św. będą odprawione o godz. 7, 8 i 18. Po 
każdej mszy św. będziemy udzielali specjalnego błogosła-
wieństwa rodzinom. To święto jest Świętem Patronalnym 
Sióstr Św. Rodziny z Bordeaux, które mieszkają w naszej 
parafii.  

 Wszystkim osobom, które przygotowały naszą świątynię 
na święta, przygotowały dekorację bożonarodzeniową, 
scholi za muzykę i śpiew podczas Pasterki, a także Panom 
z Kościelnej Służby Porządkowej za pomoc w utrzymaniu 
porządku składamy serdeczne podziękowanie - Bóg za-
płać! 

 Na Radosne Święta Bożego Narodzenia, gdy  pełnymi 
wesela kolędami Miłości Pana wychwalać - proszę przy-
jąć od Komitetu Budowy Organów najlepsze życzenia 
świąteczne. 
Niech Pan Swą łaską darzy, ześle błogosławieństwo po-
koju, jedności serca, szczęśliwe dni. 
Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale 
również i zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas 
czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne 
jutro. Organy piszczałkowe wybudujemy -  zagrają na 
chwałę Bożą i uświęcenie wiernych!!!  

Iz 52,7-10; 
Hbr 1,1-6; 
J 1,1-18  

Na początku było Słowo, a 
Słowo było u Boga, i Bogiem 
było Słowo. Ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko przez 
Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim 
było życie, a życie było światło-
ścią ludzi, a światłość w ciem-
ności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła. Pojawił się człowiek 
posłany przez Boga Jan mu było 
na imię. Przyszedł on na świa-
dectwo, aby zaświadczyć o 
Światłości, by wszyscy uwierzy-
li przez niego. Nie był on świa-
tłością, lecz /posłanym/, aby 
zaświadczyć o Światłości. Była 
Światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. Na świecie 
było /Słowo/, a świat stał się 
przez Nie, lecz świat Go nie 
poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyję-
li. Wszystkim tym jednak, 
którzy Je przyjęli, dało moc, aby 
się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego 
którzy ani z krwi, ani z żądzy 
ciała, ani z woli męża, ale z 
Boga się narodzili. A Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednoro-
dzony otrzymuje od Ojca, pełen 
łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w 
słowach: Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po 
mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie. Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali - łaskę 
po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, 
łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt 
nigdy nie widział, Ten Jednoro-
dzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, /o Nim/ pouczył. 

A rok 2017 jest dla nas bardzo wyjątkowy i szczególny - 
będziemy obchodzić dwie rocznice: 75.lecie erygowania 
Parafii Anin oraz 25.lecie konsekracji kościoła.  
W tym szczególnym roku życzymy Państwu obfitości łask 
Bożych i błogosławieństwa na każdy dzień życia. 

 W ostatnim dniu roku kalendarzowego 2016 zaprasza-
my na Mszę św. o godz. 18.00 i  specjalne nabożeństwo 
dziękczynno - przebłagalne. Mamy za co dziękować Bo-
gu, ale też mamy Go za co przepraszać. Będziemy rów-
nież prosić o dalsze błogosławieństwo nad nami i naszymi 
rodzinami.  

 Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi odbędzie 
się 1 stycznia 2017 r. w uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki Maryi po każdej Mszy św. Tego dnia nie będzie 
mszy św. o godz. 7.00, pozostały porządek mszy św. jak 
w niedzielę.  

  5-go stycznia (czwartek) o godz. 19.00 rozpoczyna się w 
naszej parafii Kurs dla narzeczonych. Wszystkich przy-
gotowujących się do zawarcia sakramentu w roku 2017 
zapraszamy do salki katechetycznej - wejście od kancela-
rii. 

 Spotkanie opłatkowe służby liturgicznej odbędzie się w 
niedziele 8 stycznia o godz. 16.00 w salce mininstranc-
kiej. Zapraszamy lektorów, ministrantów, kandydatów na 
ministrantów, a przede wszystkim ich rodziców. 

  Od wtorku - 27.12.2016 r. rozpoczynamy tradycyjną 
wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać będzie-
my 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: 

wtorek - 27 grudnia:  
 ul. Odrodzenia od godz. 16.00,  
 ul. Szoferska od godz. 18.00;   
środa - 28 grudnia:  
 ul. Homera od godz. 16.00,  
 ul. Nawigatorów i ul. Odsieczy Wiednia od godz. 18.00,  
czwartek - 29 grudnia: ul. Krawiecka, ul. Tulipanowa, ul. 

Wierzchowskiego i ul. Zgorzelecka od godz. 16.00;  
ul. Zalipie od godz. 16.00,  

piątek - 30 grudnia:  
 ul. Zambrowska domki od godz. 16.00,  
 ul. Kosynierów od godz. 16.00,  
sobota - 31 grudnia: ul. Kajki z obu stron od godz. 10.00. 

 Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu. 

Znak dla świata  
 
 Tajemnica, o której nam 
mówi dzisiejsza liturgia 
może i powinna powtó-
rzyć się poniekąd w każ-
dym człowieku. Taka jest 
celowość Wcielenia, aby 
„Bóg był wszystkim we 
wszystkich – Bogiem z 
nami”. Trwając w sakra-
mentalnym życiu Kościo-
ła, a w szczególności 
Eucharystii, pozwala nam 
uczestniczyć w życiu 
Bożym, żyjąc przecież 
realnym życiem ludzkim. 
Coś z tej sakramentalno-
ści Kościoła chrześcija-
nin ma objawiać światu 
żyjąc według Ewangelii, 
realizując w świecie nade 
wszystko miłość czynną. 
Chrześcijanin powinien 
być otwarty na ludzi i ich 
potrzeby, być dla nich 
znakiem miłości, urze-
czywistniać wśród nich 
tajemnicę bliskości Boga 
w całym Kościele. Szcze-
gólnie w naszych czasach 
ludzie, zwłaszcza szuka-
jący czy niewierzący, 
oczekują czytelnego 
znaku – czyli świadectwa 
autentyczności chrześci-
jańskiego życia. O to 
prosi poeta Ducha Świę-
tego:  zbudź więc jedne-
go człowieka gdziekol-
wiek na ziemi i pozwól, 
abym patrząc na niego 
podziwiać mógł Ciebie ze 
swymi”. Prośmy Pana, 
aby nasza komunia z Nim 
była źródłem mocy do 
autentycznie chrześcijań-
skiego życia i widzial-
nym znakiem dla świata, 
„człowiekiem nieskala-
nym i czystego serca”. 
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