
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 godz. 18.00  

 
Msza św. i Nowenna do 

M.B. Nieustającej Pomocy  
- 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
 

Intencje Mszalne c.d. 

jego rodziców: Agatę i 

Rafała 

1800 zajęta 

5 PAŹDZIERNIKA, 27 

NIEDZIELA ZWYKŁA  

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.7/ 

830 + Halina Godlewska w 

5 r.śm. 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam i Na-

szego Dziennika 

1130 zajęta 

1300 zbiorowa: chrzty: 

Wojciech Tadeusz Ges; + 

Józef Głowacki i cr.; + 

Teresa Rutkowska w 5 

r.śm.;  

1800 + Regina, Anna i 

Franciszek Stemler 

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  

dla Jana Bilskiego  

800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.5/ 

1630 + Tadeusz Dobrowol-

ski w 30 dniu po śm.  

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

4 października, sobota, 

Św. Franciszka z Asyżu, 

wspomnienie 

700 – wynagradzająca 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.6/ 

800 + Henryk Flejszer, 

Andrzej i Helena Pełka, 

cr.: Flejszerów i Pełków 

1700 ślub: Martens - Brud-

nicka 

1800 – dz.-bł. w int. Fran-

ciszka z racji imienin oraz 

święto 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.1/ 

800 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 27/ 

1800 + Szczepan  Mazanek 

w 30 dniu po śm. 

30 września, wtorek, Św. 

Hieronima, prezbitera i 

dra Kościoła, wspomnie-

nie 

700 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.2/ 

800 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 28/ 

1800 + Zenon Borowski w 

30 dniu po śm. 

1800 + Anna, Wacław, 

Józef, Teresa w 15 r.śm., 

Wincenty, Halina, Danuta, 

Kazimierz, Zenon i Alina 

Górscy, Zofia i Eugeniusz 

Sławińscy, Maria i Stani-

sław Serafin  

1 października, środa, 

Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, dziewicy i dra K-

a, wspomnienie 

700 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 29/ 

700 – o powołania do SRM 

800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.3/ 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

INTENCJE MSZALNE 

26 Niedziela 

Zwykła,  

28.09.2014 

28 WRZEŚNIA, 26 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  

700 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 26/  

700 + Melania i Stanisław 

Wojciechowscy, i cr.: 

Brodowskich i Wojcie-

chowskich  

830 + Piotr, Stanisława(k) i 

Jerzy Mosakowscy w 42 

r.śm., Czesław, Dobie-

sław, Lucyna i Emilia 

Czytańscy w 30. r.śm. 

1000 KR: – Aby Pan dał 

pokój najbardziej udręczo-

nym przez wojnę i prze-

moc regionom świata, a 

Światowy Dzień Misyjny 

rozbudził w każdym wie-

rzącym pasję i gorliwość, 

by nieść Ewangelię całe-

mu światu oraz intencja 

dziękczynna za 15. lat 

istnienia Męskiej Róży 

Różańcowej, z prośbą o 

Boże błog. i opiekę na 

dalsze lata 

1130 + Wacław, Marianna, 

Władysław, Jadwiga, 

Wacław, Pelagia i zm. z 

rodzin 

1300 + Halina, Benedykt, 

Helena i Edward   

1800 + Wacław Borowski 

z okazji imienin 

29 września, poniedzia-

łek, ŚW. ARCHANIO-

ŁÓW MICHAŁA, GA-

BRIELA I RAFAŁA, 

sercach, rodzinach, parafii, 

ojczyźnie  i całym świecie; 

- za Krucjatą Różańcową, 

aby Polska była wierna 

Bogu, Krzyżowi i Ewan-

gelii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

pokój na Ukrainie i prze-

mianę serc oraz opiekę 

Bożą i bł. Boże nad bliski-

mi; - o zdrowie i bł. Boże 

dla Elżbiety i Jadwigi i cr.; 

+ Natalia, Walenty, Hele-

na, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 

Ryszard; + Jan Wincenty 

Łaziński w 30 dniu po śm.;  

2 października, czwar-

tek, Świętych Aniołów 

Stróżów, wspomnienie 

700 + Wacław Romano-

wicz i cr. Romanowiczów 

800 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 30/ 

800 + Natalia Albingier-

Brodowska /greg.4/ 

1800 + Krzysztof Skorup-

ski w 9 r.śm., Stanisław, 

Irena i Hanna Gójscy  

1800 + Jan Omieciński w 

29 r.śm.  

3 października, piątek 

700 – o zdrowie i bł. Boże 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  26 Niedzielę Zwykłą,  

28.09.2014 r. 

 

  W imieniu katolickiego Radia Warszawa - 106.2 

FM  ks. Mariusz - dyr. programowy - serdecznie dzię-

kuje wszystkim, którzy w dniu Środków Społecznego 

Przekazu uśmiechem i ofiarą wsparli naszą diecezjal-

ną rozgłośnię. 

 Komitet Budowy Organów uprzejmie informuje, że 

dzisiaj odbywa się kwesta na rzecz tej inwestycji. 

Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć nasz projekt będą 

mogli po mszach świętych wrzucić ofiarę do puszek 

przed kościołem oraz nabyć okolicznościowe cegiełki. 

Więcej informacji o budowie organów w naszym 

kościele znajduje się w nowym wydaniu miesięcznika 

Salve Regina oraz w specjalnej zakładce parafialnej 

strony internetowej: anin.parafia.info.pl Numer konta 

bankowego jest i będzie drukowany na ostatniej stro-

nie biuletynu parafialnego. 

 Szanowni Państwo, zaledwie trzy dni temu podaliśmy 

informację o numerze konta bankowego, na które 

można wpłacać darowizny na budową organów, a już 

na chwilę obecną jego stan wynosi 8.500 zł. Pragnie-

my za to Wszystkim bardzo serdecznie podziękować. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i bardzo wzruszeni 

ofiarnością. Nasz wspaniały projekt zaczyna nabierać 

kształtów. Z każdą chwilą utwierdzamy się w przeko-

naniu, że wyzwanie jakie podjęliśmy ma sens, jest 

wspaniałe, a czas na to poświęcony nie jest czasem 

straconym. W imieniu Komitetu Budowy Organów 

Marek Samson  

 W jutrzejszy poniedziałek - 29.09 - o godz. 19.30 - po 

Adoracji - pierwsze  po wakacjach spotkanie grupy 

"Porozmawiajmy o Kościele". Zapraszamy! 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobo-

ta m-ca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia Boże-

go i adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15.00, a 

spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po południu o 

godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. pierwszo-

piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria parafialna 

będzie nieczynna. Do chorych w piątek udamy się od 

godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja do 

godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z Duchu św.  

W sobotę różaniec wynagradzający o godz. 6.30.  

  29 września - czwartek - obchodzić będziemy święto 

Ez 18,25-28 

Wspomnij, o Pa-

nie, na swe miło-

sierdzie 

Flp 2,1-11 

Mt 21,28-32 

 Jezus powie-

dział do arcykapłanów 

i starszych ludu: Co 

myślicie?  Pewien 

człowiek miał dwóch 

synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: 

Dziecko, idź dzisiaj i 

pracuj w winnicy! Ten 

odpowiedział: Idę, 

panie!, lecz nie po-

szedł. Zwrócił się do 

drugiego i to samo 

powiedział. Ten od-

parł: Nie chcę. Później 

jednak opamiętał się i 

poszedł. Któryż z tych 

dwóch spełnił wolę 

ojca? Mówią Mu: Ten 

drugi. Wtedy Jezus 

rzekł do nich: Zapraw-

dę, powiadam wam: 

Celnicy i nierządnice 

wchodzą przed wami 

do królestwa niebie-

skiego. Przyszedł 

bowiem do was Jan 

drogą sprawiedliwo-

ści, a wyście mu nie 

uwierzyli. Celnicy zaś 

i nierządnice uwierzyli 

mu. Wy patrzyliście 

na to, ale nawet póź-

niej nie opamiętaliście 

się, żeby mu uwie-

rzyć. 

rocznicy poświęcenia Bazyliki katedralnej św. 

Michała Arch. i Floriana Męczennika. 

  W tym tygodniu rozpoczyna się październik, a wraz 

z nim Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy co-

dziennie o godz. 17.15. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez dzie-

ci będzie w każdą środę października o godz. 17.15. 

Panowie z Koła Różańcowego prowadzić będą Róża-

niec w poniedziałki. 

  W piątek - 10.10 - o godz. 20.00 w salce parafialnej 

spotkanie grupy chłopców przygotowującej się w 

naszej parafii do sakramentu Bierzmowania, a w 

niedzielę - 12.10 - o godz. 11.00 spotkanie będzie 

miała grupa dziewcząt. Wejście od strony kancelarii 

parafialnej. 

  Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu zapra-

szamy na wspólne nabożeństwo połączone z błogo-

sławieństwem zwierząt w niedzielę 05.10 na godz. 

16.00 przy ołtarzu polowym przy figurze św. Fran-

ciszka. 

  Parafialny Zespół Caritas bardzo prosi o pomoc w 

zdobyciu sprawnego laptopa dla kobiety do pracy i 

uczącego się chłopca. Chętnych ofiarodawców prosi-

my o informację pod nr tel.609 817 961 lub w zakry-

stii kościoła. 

 Koła Różańcowe serdecznie zapraszają na różańcowy 

dzień skupienia, który odbędzie się w sanktuarium 

MB Różańcowej w Wielgolesie, w dniu 4 październi-

ka. Wyjazd autokaru spod kościoła o godzinie 8:00. 

Informacje i zapisy u P. Janiny tel. 507 478 245 i P. 

Janusza tel. 600 199 017. Zapraszamy wszystkich 

chętnych parafian. 

 05.10.2014 r., w godzinach 10:00 – 15:00 na terenie 

Zespołu Szkół nr 114, w Aninie odbędzie się akcja 

rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą „Pomóż 

Kubie, Dominikowi i Innym”. Podczas Dnia Dawcy 

Szpiku wszystkie zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat 

mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjal-

nych dawców komórek macierzystych Fundacji 

DKMS Polska. Zajmuje to tylko chwilę, polega na 

przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, 

wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz 

pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej 

strony policzka. Zachęcamy do zapoznania się z 

szczegółami zostania potencjalnym dawcą szpiku 

oraz ewentualnej rejestracji. 

XXVI Niedziela zwykła – 

28.09 

 

 Egzamin z czynu 

 

 Często widzimy ludzkie posta-

wy nie mające nic wspólnego z 

chrześcijaństwem, ale „jeśli 

bezbożny odstąpi od bezbożno-

ści, na pewno żyć będzie, a nie 

umrze” (Ez 18,28). Wiemy, że 

przynależność do Królestwa 

Bożego opiera się nie na ust-

nych deklaracjach i zapewnie-

niach, ale na wierze i „na dąże-

niu, które było w Jezusie Chry-

stusie”. On nas pouczył, że tylko 

droga służebnej miłości i cho-

dzenie Bożymi ścieżkami, 

prowadzi do zwycięstwa. Jak 

dobrze jest poznać te Boże 

ścieżki i pouczenia. Bóg miło-

sierny czeka na nas w każdej 

sytuacji życiowej. Ale słowa 

dzisiejszej Ewangelii mogą 

okazać się dla wielu z nas 

bulwersujące, bo oświadczamy: 

„Wierzę w Boga Ojca... i że 

powtórnie przyjdzie w chwale 

sądzić żywych i umarłych...” a 

potem mieszamy się z tłumem i 

zdajemy praktyczny egzamin ze 

swej wiary. Jak on wypada? 

Każde słowo wymaga tu reflek-

sji, a przede wszystkim realiza-

cji. „Bóg pomaga pokornym 

czynić dobrze, uczy pokornych 

dróg swoich” i prowadzi do 

siebie pomny na swoje miłosier-

dzie. Jak dalece jesteśmy odpo-

wiedzialni za swoje czyny – 

zwraca nam uwagę dzisiejsza 

liturgia. Powołanie do wiary w 

Chrystusie oznacza powołanie 

do zadań wielkich z nieprzecięt-

nymi wymaganiami w dziedzi-

nie etyczno-moralnej. Prorok 

Ezechiel w sposób radykalny 

oświadcza, że kto powołuje się 

na przynależność do wspólnoty 

wierzących, lecz nie postępuje 

sprawiedliwie, ten nie będzie 

miał łączności z Bogiem; Kto 

zaś postępuje sprawiedliwie, ten 

może liczyć na względy Boga, 

nawet jeśli nie deklarował 

swojej łączności z Nim. Przyna-

leżność do Chrystusa zobowią-

zuje do czynów godnych dzieci 

jednego Ojca, do bezgraniczne-

go zaufania Jemu. 

http://anin.parafia.info.pl/
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

