
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 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. 

1130 + Kazimiera(k), 

Antoni, Roman, Wła-

dysław i Tadeusz Ry-

ciuk 

1300 zbiorowa: 

chrzest:  Karolina Gó-

recka; + Bogumił Dorę-

gowski w 2 r.śm.; + 

Aleksander Zaboklicki 

w 30 dniu po śm.; + 

Ryszard Paszkiewicz, 

zm. z cr.: Buksowi-

czów, Hennebergów, 

Jarosławskich, Paszkie-

wiczów i Tarnowskich;  

1800 + Helena, Zbi-

gniew i Kazimierz Ga-

jewscy 

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  

Włodzimierza  

800 wolna 

1800 – dz. z prośbą o bł. 

Boże dla cr. 

1800 + Włodzimierz 

Kwapień w 2 r.śm. 

21 grudnia, 4 NIE-

DZIELA ADWENTU 

700 wolna 

830 + Władysław, Zofia, 

Stefan, Stanisława(k), 

Marian, Zofia, Jan i 

Danuta Lewińscy, Be-

ata i Janusz Lechniak, 

Władysława(k) i Antoni 

Prokoccy 

1000 + Dariusz Borow-

ski z okazji imienin 

chowska-Konopka i 

Hieronim Konopka 

16 grudnia, wtorek, /

REKOLEKCJE/ 

630 – o zdrowie dla 

Mikołaja 

900 wolna 

1800 + dusze w cz. c.  

1800 + Maria i Kazi-

mierz Majda  

17 grudnia, środa, /

REKOLEKCJE/ 

630 wolna 

900 + Jan Ozga  

900 wolna 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata i 

prośbą o jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świe-

cie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - o 

zdrowie i bł. Boże dla 

Elżbiety i Jadwigi i cr.; 

+ Natalia, Walenty, 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  

Adwentu /Gaudete/ 

14.12.2014 

14 grudnia, 3 NIE-

DZIELA ADWEN-

TU, /REKOLEKCJE/ 

700 – o bł. Boże dla 

Matki Generalnej – S. 

Janiny   

830 wolna 

1000 + Antoni Okniński 

w 14 r.śm., Leokadia i 

Leopold Żurawscy 

1130 + Stefania i Franci-

szek Chmiel 

1300 + Robert Kędzier-

ski w 3 r.śm. 

1300 – o bł. Boże dla 

Teresy Anny w dniu 

Chrztu, Marty z okazji 

urodzin, Pawła, Urszuli 

i cr. 

1630 + Marianna, Hen-

ryk, Marian i Wera 

Zarzyccy  

1800 + Zdzisław Rokic-

ki w 12 r.śm. 

15 grudnia, poniedzia-

łek, /REKOLEKCJE/ 

630 – z prośbą o uwol-

nienie z nałogu za wsta-

wiennictwem św. Mi-

chała Archanioła oraz z 

prośbą o Boże błogo-

sławieństwo 

900 wolna 

900 wolna 

1800 + Zofia Wojcie-

Tyl i Ryszard; + An-

drzej Małek w 6 r.śm.; 

+ Władysław i Urszula 

Piotrowscy, Marian 

Woźniak, Anna i Jerzy 

Galiccy;  

18 grudnia, czwartek 

630 wolna 

800 wolna 

1800 + Dariusz Pawla-

sek w dniu imienin  

1800 + Halina Hattow-

ska w 4 r.śm. 

19 grudnia, piątek 

630 + Janina Romano-

wicz i cr. Romanowi-

czów 

630 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Mieczy-

sława(k) Ganczarek w 

30 dniu po śm.;   

20 grudnia, sobota 

630 – z prośbą o zdro-

wie, gorącą wiarę i 

Opatrzność Bożą dla 

Mieczysława (m), Ire-

ny, Eugeniusza, Aliny i 

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

www.anin.parafia.infoNr 274 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  3 Niedzielę Adwentu, /Gaudete/ 

14.12.2014 r. 

 

  Dziś, w III niedzielę Adwentu rozpoczy-

namy rekolekcje adwentowe. Potrwają 

one do środy - 17.12 włącznie. Poprowa-

dzi je ks. Tomasz Łukasiuk. Msze św. z 

nauką rekolekcyjną o godz. 6.30, 9.00 i 

18.00. (Msza św. o późniejszej porze jest 

zarezerwowana na rekolekcje wielkopost-

ne). Spowiedź będziemy rozpoczynać na 

pół godziny przed każdą mszą św. Na Ro-

raty /ku czci NMP odprawiane codziennie 

oprócz niedziel/ o godz. 6.30 zapraszamy 

szczególnie dzieci z lampionami. 

 Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzie-

lą Gaudete. Nazwa pochodzi tego tekstu 

mszalnego "Gaudete in Domino semper. 

Weselcie się zawsze w Panu." Liturgia 

dopuszcza dzisiaj wyrażający radość różo-

wy kolor szat liturgicznych oraz pozwala 

na solową grę na organach. Po mszach 

świętych będzie można wysłuchać chora-

łów napisanych specjalnie na Adwent 

przez Jana Sebastiana Bacha. 

  Dziś - 14.12 - o godz. 16.30 Msza św. 

dla dzieci przygotowujących się do I 

Komunii św. oraz ich rodziców.  

  W dzisiejszą niedzielę - 14.12 - zaprasza-

my o godz. 19.00 na kolejny wykład 

Kursu Biblijnego. Tematem wykładu 

będą podróże św. Pawła Apostoła. Prosi-

my przynieść ze sobą Pismo Św. 

  W dzisiejszą niedzielę (14.12) Parafial-

na Caritas rozprowadza ozdobne świece 

Iz 61,1-2a.10-11 

Duch mój się ra-

duje w Bogu, 

Zbawcy moim 

1 Tes 5,16-24 

J 1,6-8.19-28 

 Pojawił się człowiek 

posłany przez Boga - Jan mu 

było na imię. Przyszedł on 

na świadectwo, aby zaświad-

czyć o światłości, by wszy-

scy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, lecz 

/posłanym/, aby zaświadczyć 

o światłości. Takie jest 

świadectwo Jana. Gdy Żydzi 

wysłali do niego z Jerozoli-

my kapłanów i lewitów z 

zapytaniem: Kto ty jesteś?, 

on wyznał, a nie zaprzeczył, 

oświadczając: Ja nie jestem 

Mesjaszem. Zapytali go: 

Cóż zatem? Czy jesteś 

Eliaszem? Odrzekł: Nie 

jestem. Czy ty jesteś proro-

kiem? Odparł: Nie! Powie-

dzieli mu więc: Kim jesteś, 

abyśmy mogli dać odpo-

wiedź tym, którzy nas wy-

słali? Co mówisz sam o 

sobie? Odpowiedział: Jam 

głos wołającego na pustyni: 

Prostujcie drogę Pańską, jak 

powiedział prorok Izajasz. A 

wysłannicy byli spośród 

faryzeuszów. I zadawali mu 

pytania, mówiąc do niego: 

Czemu zatem chrzcisz, 

skoro nie jesteś ani Mesja-

szem, ani Eliaszem, ani 

prorokiem? Jan im tak 

odpowiedział: Ja chrzczę 

wodą. Pośród was stoi Ten, 

którego wy nie znacie, który 

po mnie idzie, a któremu ja 

nie jestem godzien odwiązać 

rzemyka u Jego sandała. 

Działo się to w Betanii, po 

drugiej stronie Jordanu, 

gdzie Jan udzielał chrztu. 

na stół wigilijny. Zachęcamy do nabywa-

nia! W tym roku przyświeca nam ha-

sło ,,Dziecko sercem rodziny''. 

 Stowarzyszenie Chata z Pomysłami, 

którego siedziba znajduje się na terenie 

naszej parafii serdecznie zaprasza na kier-

masz świątecznego rękodzieła osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną w dzisiej-

szą niedzielę /14.12/ przed kościołem. 

Jest to okazja do nabycia wyjątkowych 

prezentów Bożonarodzeniowych.  

  W kiosku parafialnym „Drogowskazy do 

nieba” - okazja do prezentu pod choinkę. 

  W najbliższą niedzielę - 21.12 - o godz. 

17.00 w salce parafialnej spotkanie 

wszystkich kandydatów do Bierzmowa-

nia. 

  Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofia-

ry - na koncie organowym mamy już 

70.405 zł. Trzecia kwesta na organy od-

będzie się już za tydzień w niedzielę 21 

grudnia - w czasie kwesty  będzie można 

nabyć pamiątkowe cegiełki.  

  Opłatki na stół wigilijny można naby-

wać u siostry Elżbiety w zakrystii. Można 

też wtedy zaopatrzyć się w Kalendarz 

Kresowy na rok 2015 wydany przez Sio-

stry od Aniołów z Wilna. W ten sposób 

pomagamy Siostrom w ich pracy apostol-

skiej. 

  U Siostry Elżbiety lub u ministrantów 

możemy zaopatrzyć się w sianko na na-

sze stoły wigilijne. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu. 

III Niedziela Adwentu – 14.12 

 

 Zawierzyć Bogu 

 

 Kojąca i pocieszająca 

jest liturgia słowa trzeciej 

Niedzieli Adwentu. Oto prorok 

Izajasz wygłasza wspaniały 

hymn radości. Przepowiada 

Dobrą Nowinę ubogim, utwier-

dza w pokoju, w prawdzie i 

nadziei. Tylko ci codziennie 

ranieni nienawiścią, nikczemno-

ścią, razami zadanymi sumie-

niu, potrafią zmierzyć głębię 

krzywd wyrządzonych wszyst-

kim pozbawionym praw i 

wolności wewnętrznej. „Zawsze 

się radujcie!” – taki jest sens 

wołania Pawłowego, taka jest 

deklaracja świętego Jana 

Chrzciciela. Niezmiernie ważną 

jest sprawą, byśmy umieli 

oceniać siebie w duchu Jana 

Chrzciciela. Jan jest człowie-

kiem prawdy. Za nią oddał 

swoje życie. Nie wystarczy 

wierzyć w Boga, trzeba jeszcze 

Bogu zawierzyć, zawierzyć 

Miłości Nieskończonej, która i 

nas przynagla do „opatrywania 

serc złamanych i obwieszczania 

czasu łaski u Pana, bo nas 

przyodział w szaty zbawienia”. 

Stąd i nasza radość trwania w 

modlitwie dziękczynienia i 

szacunku dla bliźnich. To 

sposób przygotowania się na 

przyjście Pana, na którego 

czekamy nie tylko na Święta. 

Miarą naszej wiary są owoce 

naszych czynów, o których nikt 

nie wie. Optymizm chrześcijań-

stwa ma źródło nie tylko w tym, 

co się dla nas stało, ale i w tym, 

czego oczekujemy, kiedy Pan 

przybędzie. To są sprawdziany 

autentycznej młodości chrześci-

jaństwa, niewyczerpane źródło 

energii twórczej i wiary w 

człowieka, którego pełnię 

zapowiada i tworzy. Przyjdzie 

jednak Ten, który ma przyjść, a 

Jego objawienie się łączy 

teraźniejszość z przyszłością. 

Przygotujmy drogę Panu w 

gotowości naszych serc do 

wypełniania naszego zadania z 

największą wiernością. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

