
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. 

oraz o zdrowie i pokój 
serca dla Roberta 
chrzest: Antoni Gustaw  
1800 + Marcjanna i An-
toni Beniccy, cr. Benic-
kich 

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  
 

1800 + Szczepan, Halina 
i zm. z c.r. 

8 stycznia, niedziela, 
Chrzest Pański, święto 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.7) 
830 + Aniela, Ftanciszek 
i c.r. Sędek 
1000 KBO – w intencji 
wszystkich ofiarodaw-
ców 
1130 – z prośbą o Bł. 
Boże i opiekę MB Nie-
ust. Pomocy dla Gabrysi 
Ostrowskiej w 2 r. uro-
dzin 
1300  + Aleksandra(k) w 
42. r. śm. i Paweł w 42. 
r. śm., Kępka, Szymon 
Makulec w 38. r. śm., 

łek, św. Bazylego Wiel-
kiego i Grzegorza z 

Nazjanzu, biskupów i 
doktorów Kościoła 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.1) 
800 + Anna Dygulska z 
racji imienin 
1800 + Genowefa i Sta-
nisław Maciak, Michał 
Zdanowicz, Maria i 
Franciszek Zulczyk 

3 stycznia, wtorek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.2) 
800 – o ocalenie małżeń-
stwa Doroty i Witolda 
1800 + Tadeusz i Maria 
Wyszkowscy 

4 stycznia, środa,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.3) 
800 + Stefan Duczek w 3. 
r.śm. 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata, oraz 
dziękczynnej za Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, pa-
rafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wy-
pełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; + Ewa 

INTENCJE MSZALNE 

Uroczystość Św. Bo-
żej  

Rodzicielki Maryi  
01.01.2017 

01 stycznia, niedziela, 
Świętej Bożej Rodzi-

cielki, uroczystość 
830 – o powołania do 
Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
1000 RM – w intencjach 
Ojca Św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Mary-
ja, TV Trwam i Naszego 
Dziennika oraz wszel-
kich łask i pomyślności 
w codziennym życiu dla 
całej Parafii 
1130 + Eleonora i Leo-
pold Welińscy, Henryka
(k) i Mieczysław, Szy-
mon i Helena Bronia-
towscy 
1300  zbiorowa; - za 
Ojczyznę; - o zdrowie i 
bł. Boże dla Michała 
Kulenty; - z prośbą o 
zdrowie, bł. Boże w 
Nowym Roku dla c.r. 
Modlińskich, a szcze-
gólnie dla Wojciecha; + 
Mieczysław i Zofia 
Gulowie; + Mieczysław 
i Michalina Mioduszew-
scy, Maria Kosiorek; + 
Kazimierz Długokęcki 
w 3. r. śm.; + Krystyna 
Małkowska w 1. r. śm.; 
+ Stanisława(k), Konrad 
i Helena 
1800 + Andrzej Zalewski 
w 3. r.śm. 
2 stycznia, poniedzia-

Krasnowolska w 30. 
dniu po śm.; + Włodzi-
mierz Suchecki w 30 
dniu po śm. 

5 stycznia, czwartek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.4) 
800 + Walentyna(k) 
1800 + Władysława(k) i 
Antoni Prokoccy 
6 stycznia, piątek, Ob-
jawienie Pańskie, uro-

czystość 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.5) 
830 + Stanisław Grabek 
w 5. r. śm. 
1000 +Józef Tarasiuk w 
10. r. śm. 
1130 – dz.-bł. w 58. r. 
ślubu PP Teresy i Euze-
biusza Marcjanków z 
prośbą o bł. Boże dla c.r. 
1300 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Andrzeja  
1800 zbiorowa: + Michał 
Zembowicz i Wojciech 
Stojanowski 

7 stycznia, sobota,  
700 – intencja wynagra-
dzająca 
800 + Maria Kosiorek 
(greg.6) 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
Niedzielę w Oktawie Narodzenia Pańskiego,  

Świętej Bożej Rodzicielki 
01.01.2017 r. 

Błogosławieństwa od Bożej Dzieciny i obfitości łask w 
Nowym Roku 2017 życzymy Wam wszystkim - Księża, 

Siostry i Pracownicy Parafii w Aninie. 

 Wszystkim uczestnikom marszu z pochodniami w 77. 
rocznicę Zbrodni Wawerskiej, naszym parafianom 
oraz z par. Św. Benedykta, a szczególnie Stowarzyszeniu 
Patriotyczny Wawer, Narodowemu Ursusowi oraz kibi-
com Legii z Linii Otwockiej i Grochowa, motocyklistom 
Jazdy Ducha, Wawerskim Legionistom,  Panu Zbignie-
wowi Zawadzkiemu i Panu Leszkowi Rysakowi składa-
my serdeczne podziękowania.  

  Opłatek parafialny duchowieństwa z wiernymi odbę-
dzie się dziś, 1 stycznia 2016 r. w uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi po każdej Mszy św. Tego dnia 
mszy św. o godz. 7.00 nie będzie.  

  Dziś , w niedzielę - 01.01 - o godz. 13.00 Msza św. w 
int. Ojczyzny.  

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

  W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I so-
bota m-ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 15.00. Do chorych udamy się wyjątko-
wo we czwartek od godz. 9.00. W sobotę różaniec wy-
nagradzający o godz. 6.30. 

 W piątek - 6 stycznia - uroczystość Objawienia Pań-
skiego połączona z obrzędem poświęcenia kredy i kadzi-
dła. Msze św. w/g porządku niedzielnego. Taca zbierana 
tego dnia jest przeznaczona na misje. 

 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. 

 Z przeprowadzonej zbiórki żywności i darów pienięż-
nych w kwocie 3.997 zł Parafialny Caritas przygotował 
48 paczek rodzinnych i 37 upominków dla osób chorych 
leżących. Serdecznie dziękujemy parafianom za hojność 
i wsparcie. Państwu Godlewskim z F-my KOTWICA 
dziękujemy za przekazanie wyrobów garmażeryjnych 
dla naszych podopiecznych. Do Caritasu Diecezji War-
szawsko-Praskiej przekazano kwotę 3.160 zł z rozpro-
wadzonych świec na stół wigilijny. 

 Ksiądz Proboszcz razem z Komitetem Budowy Orga-
nów informuje, że według stanu na koniec 2016 roku, na 
koncie zgromadziliśmy 455887,33 złotych. Dziękując 
Parafianom za modlitwę, ofiarność i akceptację dla na-

Lb 6,22-27; 
Ga 4,4-7; 
Łk 2,16-21  

Pasterze pośpiesznie 
udali się do Betle-
jem i znaleźli Mary-
ję, Józefa i Nie-
mowlę, leżące w 
żłobie. Gdy Je uj-
rzeli, opowiedzieli o 
tym, co im zostało 
objawione o tym 
Dziecięciu. A wszy-
scy, którzy to sły-
szeli, dziwili się 
temu, co im paste-
rze opowiadali. 
Lecz Maryja zacho-
wywała wszystkie 
te sprawy i rozwa-
żała je w swoim 
sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i 
wysławiając Boga 
za wszystko, co sły-
szeli i widzieli, jak 
im to było powie-
dziane. Gdy nad-
szedł dzień ósmy i 
należało obrzezać 
Dziecię, nadano Mu 
imię Jezus, którym 
Je nazwał anioł, 
zanim się poczęło w 
łonie [Matki].  

szej inicjatywy, zapraszamy do udziału w kolejnej kwe-
ście, jaka odbędzie się za tydzień. 

  Rozpoczęliśmy tradycyjną wizytę duszpasterską zwaną 
Kolędą.  Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, wody 
święconej i kropidła. Nawet mistrzowie olimpijscy mają 
tzw. a false start. Dziś przepraszamy mieszkańców ul. 
Krawieckiej i Tulipanowej za false start. 

 W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się we-
dług następującego porządku: 

poniedziałek - 02 stycznia:  
 ul. Niemodlińska od godz. 16.00; xPaweł 
 ul. Krawiecka, ul. Tulipanowa od godz. 16.00, xP 
 ul. Alpejska strona parzysta od godz. 18.00 xPro-

boszcz 
 ul. Alpejska 2 i 4A od godz. 17.00, xMariusz 
 ul. Alpejska strona nieparzysta od godz. 18.30 xMa-

riusz   
 wtorek - 03 stycznia: 
ul. Zambrowska blok 4, od godz. 16.00, xProboszcz 
ul. Zambrowska blok 4A, od godz. 17.00, xProboszcz 
ul. Zambrowska blok 4B, od godz. 18.00, xProboszcz 
ul. Zambrowska blok 6, od godz. 19.00 xProboszcz  
ul. Zambrowska blok 6A, od godz. 16.00 xPaweł 
ul. Zambrowska blok 6B, od godz. 17.00, xPaweł 
ul. Zambrowska blok 14, od godz. 18.00, xPaweł 
ul. Zambrowska blok 12, od godz. 17.00 xMariusz  
 środa - 04 stycznia:  
ul. Zambrowska blok 8A od godz. 16.00, xPaweł 
ul. Zambrowska blok 10 A od godz. 18.00, xPaweł 
ul. Zambrowska blok 11 od godz. 18.30, xPaweł 
ul. Zambrowska blok 13 od godz. 16.00, xProboszcz 
ul. Pazińskiego 2 od godz. 17.00 xMariusz 
 czwartek - 05 stycznia: 
 ul. Pazińskiego 1, od godz. 17.00 xMariusz 
ul. Pazińskiego 1A, od godz. 18.00 xMariusz 
ul. Pazińskiego 1B, od godz. 19.00 xMariusz 
ul. Pazińskiego 3 od godz. 16.00 xProboszcz 
ul. Pazińskiego 1C, od godz. 16.00 xPaweł 
ul. Pazińskiego 1D, od godz. 17.00 Paweł 
 sobota - 07 stycznia: 
ul. Rzeźbiarska, strona parzysta, od godz. 10, xPaweł 
ul. Rzeźbiarska, strona nieparzysta, od godz. 10, xMariusz 
ul. Rzeźbiarska od ul. Czecha, od godz. 10, xProboszcz 

Dzień refleksji  
 
 Jeśliby rodzinę ludzką 
porównać do Różańca, to 
prawie wszystkie jego 
tajemnice codziennie się 
w niej powtarzają. Zresztą 
i Święta Rodzina z Naza-
retu też jest tego przykła-
dem. Rodzina jest bo-
wiem środowiskiem, w 
którym przebiega całe 
ludzkie życie. W niej 
rodzi się człowiek i rów-
nież wypełnia potrzeby 
psychiczne – miłości i 
bezpieczeństwa, przejmu-
je wartości kulturowe i 
moralne, zbliżając się 
przez ludzi do Boga. Jest 
domowym kościołem. 
„Rodzina jest pierwszą i 
podstawową szkołą miło-
ści społecznej. Trzeba 
uczynić wszystko, ażeby 
ta szkoła mogła pozosta-
wać sobą. Równocześnie 
rodzina musi być na tyle 
silna Bogiem – czyli 
miłością wzajemną 
wszystkich, którzy ją 
tworzą – że potrafi pozo-
stać ostoją dla człowieka 
pośród wszystkich nisz-
czycielskich prądów i 
bolesnych doświadczeń” 
(Jan Paweł II – Katowi-
ce). Jeśli więc rodzina 
odgrywa tak istotną rolę, 
to nie należy się dziwić, 
że Jezus Chrystus przy-
szedł do nas w Rodzinie i 
w niej osiągnął ludzką 
dojrzałość, czyniąc 
„postępy w mądrości, w 
latach i w łasce u Boga i u 
ludzi” (Łk 2, 52). Dzisiej-
sza Uroczystość Świętej 
Rodziny może być dniem 
refleksji nad naszymi 
rodzinami, dla których 
wzorem powinna być 
Święta Rodzina. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170101.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170101.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170101.html#czytania

