
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 MB 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. 

Jurkiewiczów, Kowal-

skich, Kaczyńskich, 

Dudzińskich, Niedziń-

skich, Krzyżanowskich i 

Głowackich 

1300 + Zofia Kobylińska 

oraz z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla Pawła Józe-

fowicza z 50. urodziny  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + ks. Adam Ty-

mieniecki, Zygmunt 

Trzciński, Stanisław 

Chmielewski; + cr.: 

Jóźwik, Kozłowskich, 

Dygasów, Nadolskich i 

zm. sąsiadów;  

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  

15 listopada, sobota 
700 + Andrzej Bernaciak 

800 + Janina Irena Praw-

dzic-Makowska 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Jadwiga i Hanna 

Hankiewicz;  

16 listopada, 33 NIE-

DZIELA ZWYKŁA,  

700 wolna 

830 + Natalia i Stanisław 

Jędrzejewscy 

1000 + Józefa(k) Chmiel 

w 30 r.śm., jej rodzice, 

mąż, synowie, brat i zięć 

1130 + Józef Sikora i zm. 

z cr.   

1300 + Maria Krzyża-

nowska w 9 r.śm., cr.: 

800 + Stanisław Mazur, 

Jan, Rozalia, Wojciech i 

Anna Złomańczuk i cr. 

Złomańczuk 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Elżbieta Ajecka 

w 30 dniu po śm.; + 

Dobiesław Czytański w 

3r.śm.;  

11 LISTOPADA, 

WTOREK, ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Św. Marcina z Tours, 

biskupa, wspomnienie  

700 wolna 

830 wolna 

1000 – w int. Ojczyzny  

1130 + Wincenty i Maria   

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Krystyna i Stani-

sław Jędruch;  

12 listopada, środa, Św. 

Jozafata, b-pa 

i męczennika, wspo-

mnienie 

700 wolna 

800 + Jerzy Kański w 

r.śm. 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

INTENCJE MSZALNE 

32 Niedziela Zwykła, 

Rocznica poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej 

09.11.2014 

9 listopada, 32 NIE-

DZIELA ZWYKŁA,  

ROCZNICY POŚWIĘ-

CENIA BAZYLIKI 

LATERAŃSKIEJ, 

święto 

700 + Wanda Kochalska 

w 4 r.śm. 

830 + Anna, Genowefa i 

Stanisław Baranek, Ma-

ria i Franciszek Luchow-

scy, Henryk Bogucki, 

cr.: Osiaków i Baranków 

1000 + Wanda i Feliks 

Chajewscy, Zofia, Elż-

bieta, Ina i Jerzy Zembo-

wicz, Krystyna i Kazi-

mierz Pieniążek, Jadwiga 

Wilczańska oraz zm. z 

ich rodzin 

1130 + Genowefa i 

Edward Osiak, cr.: Osia-

ków i Belków  

1300 + Alicja Dymek w 

13 r.śm. 

1630 wolna  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Mariusz Kowal-

czyk; + Krystyna Saga-

nek w 30 r.śm.;  

10 listopada, poniedzia-

łek, Św. Leona Wielkie-

go, papieża i d-ra Ko-

ścioła, wspomnienie 

700 – wynagradzająca  

800 + dusze w cz. c. i 

konające 

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; - o zdrowie 

i bł. Boże dla Elżbiety i 

Jadwigi i cr.; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Witold Ossowski i jego 

rodzice;  

13 listopada, czwartek, 

Św. Benedykta, Jana, 

Mateusza, Izaaka 

i Krystyna,  

pierwszych męczenni-

ków Polski, wspomnie-

nie 

700 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych:  

14 listopada, piątek 

700 wolna 

800 + Barbara Matecka-

Pochszęst w 20 r.śm. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Bogdan Napiór-

kowski w 30 dniu po 

śm.;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  32 Niedzielę Zwykłą,  

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto 

09.11.2014 r. 

 

  Dziś w Kościele przeżywamy święto Rocznicy po-

święcenia Bazyliki Św. Jana na Lateranie - Matki 

wszystkich kościołów. 

  Dziś w niedzielę, 9 listopada gościmy w naszej para-

fii Zespół wokalno-instrumentalny  z Kijowa Classic 

Angelicus. Artyści upiększać będą swoim śpiewem 

Liturgię Niedzielną, a o godz. 19.00 wykonają koncert 

pt. Zaduszki muzyczno-duchowe - w drodze ku niepod-

ległości,  na który wszystkich serdecznie zapraszamy. 

  Dziś też - 09.11 - o godz. 11.00 spotkanie grupy 

dziewcząt przygotowujących się w naszej parafii do 

sakramentu Bierzmowania. Spotkanie grupy chłop-

ców wyjątkowo w najbliższy piątek - 14.11 - o godz. 

19.00 w dolnej salce kinowej. Wejście od strony kan-

celarii parafialnej. 

A w najbliższą niedzielę - 16.11 - o godz. 17.00, także 

w salce parafialnej spotkanie wszystkich kandyda-

tów. 

  W dzisiejszą - drugą niedzielę m-ca - 09.11 - o godz. 

16.30 Msza św. i spotkanie dla dzieci i rodziców 

przygotowujących się do I Komunii św.  

  Dziś - 9.11 - zapraszamy o godz. 19.00 na kolejny 

wykład Kursu Biblijnego. Prosimy przynieść ze 

sobą Pismo Św. 

  W jutrzejszy poniedziałek - 10.11 - o godz. 19.30 - 

po Adoracji - kolejne spotkanie grupy Porozmawiaj-

my o Kościele. Zapraszamy! 

  Pojutrze - we wtorek - 11 listopada Narodowe Świę-

to Niepodległości, porządek Mszy św. jak w niedzielę 

oprócz godz. 13.00, a po Mszy św. o godz. 11.30 

schola parafialna przygotowała program wspólnego 

śpiewania pieśni patriotycznych.  

Serdecznie zapraszamy! 

 Harcerze ze Szczepu 145 Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej zapraszają na swój doroczny piknik 

historyczny 11:11 Czas na niepodległość! W progra-

mie: gra miejska ulicami Anina a także kącik dla dzie-

ci, park linowy oraz harcerska kuchnia. Paweł Paszo-

ta, Szczepowy 

 Parafialny Caritas poszukuje dla samotnej matki z 

synem: pralki, małej lodówki i elektrycznej maszyny 

Ez 47,1-2.8-9.12 

Bóg jest we wnętrzu 

swojego Kościoła  

1 Kor 3,9b-11.16-

17 

J 2,13-22  

 Zbliżała się pora 

Paschy żydowskiej i Jezus 

udał się do Jerozolimy. W 

świątyni napotkał siedzą-

cych za stołami bankierów 

oraz tych, którzy sprzeda-

wali woły, baranki i gołę-

bie. Wówczas sporządziw-

szy sobie bicz ze sznur-

ków, powypędzał wszyst-

kich ze świątyni, także 

baranki i woły, porozrzu-

cał monety bankierów, a 

stoły powywracał. Do tych 

zaś, którzy sprzedawali 

gołębie, rzekł: Weźcie to 

stąd, a z domu mego Ojca 

nie róbcie targowiska! 

Uczniowie Jego przypo-

mnieli sobie, że napisano: 

Gorliwość o dom Twój 

pochłonie Mnie. W odpo-

wiedzi zaś na to Żydzi 

rzekli do Niego: Jakim 

znakiem wykażesz się 

wobec nas, skoro takie 

rzeczy czynisz? Jezus dał 

im taką odpowiedź: Zburz-

cie tę świątynię, a Ja w 

trzech dniach wzniosę ją 

na nowo. Powiedzieli do 

Niego Żydzi: Czterdzieści 

sześć lat budowano tę 

świątynię, a Ty ją wznie-

siesz w przeciągu trzech 

dni? On zaś mówił o świą-

tyni swego ciała. Gdy więc 

zmartwychwstał, przypo-

mnieli sobie uczniowie 

Jego, że to powiedział, i 

uwierzyli Pismu i słowu, 

które wyrzekł Jezus.  

do szycia. Zgłoszenia prosimy zostawić w zakrystii 

kościoła lub pod nr.tel 609-817-961 

 Już za tydzień, w niedzielę 16 listopada, odbędzie się 

druga kwesta na rzecz budowy  organów w na-

szym kościele. Po każdej Mszy Świętej będzie można 

nabyć pamiątkowe cegiełki, a także składać ofiary do 

puszek. Tego dnia podczas Mszy Św. o godz. 13.00 

kazanie wygłosi ks. prof. Kazimierz Szymonik z 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 

Warszawie. Ks. Profesor, znany i wybitny znawca 

muzyki kościelnej, opowie o roli organów w liturgii. 

Wszystkich zainteresowanych nie tylko naszą inicja-

tywą, ale także muzyką liturgiczną, zapraszamy więc 

szczególnie na Mszę Świętą o godz. 13.00. Stan na-

szego konta organowego wynosi już 54 tys. 32 zł. Za 

wszystkie ofiary składamy serdeczne "Bóg Zapłać". 

Ks. Proboszcz i Komitet Budowy Organów 

 Małymi etapami restaurujemy front Budynku Para-

fialnego - dawnego kina Wrzos. Niestety wandale już 

zdążyli zniszczyć część wykonanej pracy. Prosimy 

wszystkich parafian o czujność i odwagę, a w razie 

zauważenia tych osób o telefon pod nr 997 i podjęcie 

interwencji. Bramy i furtki terenu parafialnego zamy-

kane są o godz. 22.00. 

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej 

przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 

Msze święte - w listopadzie codziennie, a w ciągu 

roku w każdy piątek - odprawiane są w intencjach 

wypominkowych. Kartki są wyłożone przy wyjściu z 

kościoła. 

  Można już rezerwować intencje mszalne na przy-

szły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub kan-

celarii parafialnej. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 Od soboty 8.11 do soboty 15.11 do godz. 19.00 w 

naszej parafii odbędzie się Jerycho Różańcowe. 

Komunikat o tej jakże ważnej modlitwie przedstawił 

Ks. Abp Henryk Hoser. Zapraszamy naszych parafian 

i wszystkich, którzy pragną włączyć się w tę nie-

ustanną modlitwę połączoną z Adoracją Najświętsze-

go Sakramentu do wpisu na listę dyżurów. Lista pół-

godzinnych dyżurów wyłożona jest na stoliku przy 

głównym wyjściu z kościoła.  

 13 listopada o godz. 17.15 Różaniec Fatimski 

XXXII Niedziela zwykła – 9.11- 

Święto rocznicy poświęcenia 

Bazyliki 

Świątynia przymierza 

 Matką wszystkich 

świątyń katolickich i najstarszą, 

zachowaną częściowo, świątynią 

Rzymu jest Bazylika Laterańska 

św. Jana. Budowali ją – wolni już 

– pierwsi chrześcijanie (314 rok). 

To jest znak ich tęsknoty i woli. 

W nieukojonej tęsknocie pięli się 

ku Bogu. Kładli czerwone bloki 

wypalonej gliny tak wysoko, jak 

myśli ludzkie wzlatają; tak strze-

liste, jak glina unieść zdoła ku 

Bogu na wysokości. Ona stoi jako 

ich świadectwo wiary. Wchodzi 

się do niej w ciszy migotliwych 

witraży, by odetchnąć wielkością 

ludzkiej tęsknoty, wiary i nadziei. 

Tu odlatuje od nas zgiełk i niepo-

kój świata. Rozwarte sklepienie 

jest jakby ptakiem, który leci na 

szerokich skrzydłach w przestwo-

rza. Czy myśleli o nas, jak my 

myślimy o ich gorących sercach i 

szczodrości ich rąk? Uprzytom-

nijmy sobie elementarne prawdy 

religijne, że nie tylko człowiek 

jest zdolny do modlitwy, ale i 

wszechświat cały modli się 

nieustannie (czyli wznosi się ku 

Bogu) tym, że jest i że Stwórca 

tak „pięknie go uhaftował”. 

Spójrzmy chociaż na skompliko-

wany mechanizm działania 

komórki żywego organizmu. 

Zadziwiająco prosty, a równocze-

śnie złożony w budowie, ale 

zrozumiały. Tak jest z każdą 

cząstką otaczającego nas świata. I 

tak Bazylika na Lateranie wpro-

wadza nas do Bożej świątyni, 

którą Stwórca dla nas uczynił. W 

„pełni czasów” znakiem więzi 

Boga z człowiekiem staje się 

Jezus Chrystus. Wszystkie auten-

tyczne „znaki” religijnego wyrazu 

z przeszłości i przyszłości tu się 

skupiają. Wszystko, co było 

dostrzegalne i uchwytne w Chry-

stusie przeszło w misterium 

Kościoła. Świątynia jest przede 

wszystkim domem spotkania 

dzieci Bożych ze swym Ojcem. 

Szlachetne piękno Świątyń, to 

znaki najgłębszego szacunku dla 

rzeczywistości, którą one ozna-

czają. 
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