
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. 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.7/ 

8 lutego, 5 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  

700 + Eugeniusz Kosie-

radzki w 3 r.śm. 

830 + Marian Grochol-

ski /greg.8/ 

1000 + Sławomir Szam-

weber w 10 r.śm.  

1000 + Aniela i Franci-

szek Sędek i zm. z cr.  

1130 – dz.-bł. w int. 

Tomka z okazji 7 uro-

dzin o zdrowie i wszel-

kie potrzebne łaski 

1300 + Michał Strulak w 

4 r.śm. 

1800 – o łaskę zdrowia 

dla Mirosławy  

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  

90 urodzin  

6 lutego, piątek,  

Św. męczenników Paw-

ła Miki i towarzyszy, 

wspomnienie 

700 + Marian Grochol-

ski /greg.6/ 

800 wolna 

1630 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: - o wzmocnienie 

wiary dla Doroty i jej 

rodziny;  

7 lutego, sobota 
700 – wynagradzająca  

800 zajęta 

1800 + Jerzy Markuszew-

ski w 1 r.śm. i zm. z jego 

rodziny 

kowie 

2 lutego, poniedziałek, 

OFIAROWANIE PAŃ-

SKIE, święto 

700 + Marian Grochol-

ski /greg.2/ 

800 + Maria  

1800 + Kazimierz Szczę-

sny w 57 r.śm. oraz cr. 

Szczęsnych 

1800 + Witold Ossowski 

w 9 r.śm. 

3 lutego, wtorek, Św. 

Błażeja, biskupa i mę-

czennika, wspomnienie 

700 – dz.-bł. w int S. 

Marii z okazji imienin 

800 wolna 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.3/ 

1800 – o bł. Boże, po-

trzebne łaski i zdrowie 

dla Ireny Zonko oraz + 

Edmund Zonko w 15 

r.śm. 

4 lutego, środa 
700 + Marian Grochol-

ski /greg.4/ 

800 + Stanisław Mazur w 

22 r.śm. 

1800 zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata; - o intro-

nizację Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  

Zwykła 

01.02.2015 

1 lutego, 4 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 
700 – o powołania  

830 + Stanisława(k) w 24 

r.śm., Piotr i Jerzy Mosa-

kowscy, Lucyna w 39 

r.śm., Dobiesław i Cze-

sław Czytańscy 

1000 – w intencji Ojca 

św., Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 

Trwam oraz dz. za 17 lat 

przekazywania prawdy 

przez Nasz Dziennik z 

prośbą o bł. Boże, siły 

duchowe i fizyczne dla 

redaktora naczelnego i 

całego zespołu redakcyj-

nego  

1000 + Marian Grochol-

ski /greg.1/ 

1130 + Wacław i jego 

rodzice   

1300 zbiorowa: – w int. 

Ojczyzny; - dz. za prze-

żyte lata z okazji urodzin 

oraz za szczęśliwe naro-

dziny prawnuczki z proś-

bą o Boże bł., zdrowie i 

wszelkie potrzebne łaski 

dla cr.; + Konstanty 

Dymek w 14 r.śm.; + 

Irena Jaworowska w 5 

r.śm.; + Regina Halina 

Łowczykowska;  

1800 + Józef w 1 r.śm. i 

Teresa w 10 r.śm. Mela-

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając Śluby Jasno-

górskie; - dz. w int. Mar-

tyny z prośbą o potrzeb-

ne łaski dla cr.; - dz.-bł. 

w 50 urodziny Lidii i w 

45 urodziny Moniki z 

prośbą o zdrowie i zgodę 

w rodzinie; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Stanisław Bąbała w 30 

dniu po śm.; + Zdzisław 

w 12 r.śm. i Czesław w 

11 r.śm. Olszewscy;  

5 lutego, czwartek, Św. 

Agaty, dziewicy i mę-

czennicy, wspomnienie 

700 + Cecylia Koziej i cr. 

Koziejów 

800 wolna  

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.5/ 

1800 – dz. z prośbą o bł. 

Boże dla Reginy z okazji 

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

www.anin.parafia.infoNr 281 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  4 Niedzielę Zwykłą 

01.02.2015 r. 

 

  Ze względu z zakończoną Kolędą kancela-

ria parafialna czynna jest już o zwykłych 

porach - pół godziny po mszy św. o godz. 

8.00 i od godz. 16.00 do 17.30 od ponie-

działku do piątku włącznie. 

  W związku z zakończoną Kolędą prosimy o 

zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii 
tych, którzy pragną przyjąć księdza, a wcze-

śniej nie udało się tego uczynić. W związku 

z bolesnym wydarzeniem odejścia do Pana 

mamy ks. Proboszcza śp. Ireny Doszko 

dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli 

w jej pogrzebie lub  łączyli się w modlitwie 

za zmarłą i najbliższą rodzinę. Ks. Probosz-

czowi składamy wyrazy współczucia i naszej 

bliskości. 

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech 

odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

  W jutrzejszy poniedziałek - 2 lutego - przy-

pada święto Ofiarowania Pańskiego w tra-

dycji ludowej zwane MB Gromnicznej. 

Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.00 i 

18.00. Na mszę św. przynosimy ze sobą 

gromnice. 

  We wtorek - 03.02 - wspomnienie św. Bła-

żeja - patrona od chorób gardła. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-

tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 

adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 

15.00; w piątek msza św. o godz. 16.30, a do 

chorych udamy się od godz. 9.00. Adoracja 

po mszy św. wieczornej w piątek do godz. 

Pwt 18,15-20 

Słysząc głos Pana 

serc nie zatwar-

dzajcie. 

1 Kor 7,32-35 

Mk 1,21-28 

W mieście Kafarnaum 

Jezus w szabat wszedł 

do synagogi i nauczał. 

Zdumiewali się Jego 

nauką: uczył ich bo-

wiem jak ten, który 

ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie. Był 

właśnie w synagodze 

człowiek opętany 

przez ducha nieczy-

stego. Zaczął on wo-

łać: Czego chcesz od 

nas, Jezusie Nazarej-

czyku? Przyszedłeś 

nas zgubić. Wiem, kto 

jesteś: Święty Boży. 

Lecz Jezus rozkazał 

mu surowo: Milcz i 

wyjdź z niego. Wtedy 

duch nieczysty zaczął 

go targać i z głośnym 

krzykiem wyszedł z 

niego. A wszyscy się 

zdumieli, tak że jeden 

drugiego pytał: Co to 

jest? Nowa jakaś na-

uka z mocą. Nawet 

duchom nieczystym 

rozkazuje i są Mu 

posłuszne. I wnet 

rozeszła się wieść o 

Nim wszędzie po 

całej okolicznej kra-

inie galilejskiej. 

19.30 prowadzona przez Odnowę w Duchu 

św. W sobotę Różaniec wynagradzający 

Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30.  

  W sobotę /i w kolejne następne soboty/ na 

godz. 19.30 na wspólne oglądanie i rozmowę 

o I odcinku serialu o św. Teresie Wielkiej 

zapraszamy do sali kinowej na plebanii - 

wejście od strony kancelarii parafialnej.  

  W najbliższą niedzielę - 08.02 - o godz. 

16.30 Msza św. dla dzieci i rodziców przy-

gotowujących się do I Komunii św.  

  Trwają jeszcze zapisy na przygotowanie 

do sakramentu Bierzmowania, które bę-

dzie miało miejsce w przyszłym roku. Do 

zakrystii lub kancelarii  zapraszamy mło-

dzież gimnazjalną z klas III-ich, która jesz-

cze nie uczestniczy w spotkaniach i mło-

dzież starszą! Najbliższe spotkanie wszyst-

kich kandydatów! w niedzielę - 15.02 - o 

godz. 16.30 w salce parafialnej. Wejście od 

strony kancelarii. 

  W najbliższy piątek - 06.02 - o godz. 19.00 

w par. MB Dobrej Rady w Miedzeszynie z 

okazji XIII Światowego Dnia Chorego go-

ścił będzie prof. Bogdan Chazan. Więcej 

informacji na stronie  parafiamiedzeszym.pl. 

  Biuro Radia Maryja zgłasza swoją pomoc 

członkom Rodziny Radia Maryja w wypeł-

nieniu formularza PiT za rok 2014 z wyli-

czeniem 1% na rzecz pożytku publicznego 

„Nasza Przyszłość”, z przeznaczeniem na 

naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, 

oświatę, wychowanie oraz upowszechnianie 

polskości. Serdecznie zapraszamy do kiosku. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu. 

  Wszystkim wypoczętym w czasie ferii zi-

mowych życzymy owocnej pracy z Bożym 

błogosławieństwem. 

IV Niedziela zwykła – 1.02 

 

 Sensowność istnienia 

 

 Dzisiejsze czytania mszalne 

naprowadzają nas na celo-

wość i sensowność naszego 

istnienia, ze względu na to, 

że i sam Zbawiciel przyjął 

identyczną formę życia. To 

On wskazuje nam, że nasze 

życie powinno czerpać z 

Boga swój sens i cel. 

„Wszystko, co składa się na 

porządek spraw doczesnych, 

dobra osobiste i rodzinne, 

kultura, sprawy gospodarcze, 

sztuka i zajęcia zawodowe, 

instytucje polityczne, stosun-

ki międzynarodowe i inne 

tym podobne, rozwój ich i 

postęp, stanowi nie tylko 

pomoc do osiągnięcia przez 

człowieka celu ostatecznego, 

ale posiada też własną 

wszczepioną im prze Boga 

wartość, czy to wzięte samo 

w sobie, czy jako część 

całego porządku doczesne-

go”. Podaje nam to Sobór 

Watykański II. „Kościół 

wtenczas ewangelizuje, 

kiedy boską mocą Dobrej 

Nowiny, jaką głosi, stara się 

przemienić sumienia po-

szczególnych ludzi i wszyst-

kich razem, potem także ich 

działalność, a wreszcie ich 

życie i całe środowisko… 

Rodzinę, bowiem należy 

uważać za pole, na które 

przynosi się Ewangelię i z 

którego się ona rozkrzewia” 

(EN 18,71). W różnych 

dokumentach Sobór Wat. II 

podkreśla bezwzględny 

obowiązek uczenia dzieci i 

młodzieży właściwej oceny 

wartości moralnych i prawi-

dłowego sumienia. Wymaga 

to starannego przygotowania 

się rodziców, wychowaw-

ców, a także ich wielkich 

walorów umysłu i charakte-

ru.  

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

