
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. 

Franciszek Roman Ka-

czyński; - dz.-bł. w 69 r. 

ślubu Mieczysława i 

Sabiny Jankowskich z 

prośbą o bł. Boże dla 

cr. /32 os./; + Mieczy-

sław Gajowniczek w 25 

r.śm.; + Sławomir Żylak 

w 1 r.śm.; + Maria Toth 

w 30 dniu po śm.; + 

Marianna i Feliks Bańka; 

+ Piotr Urban, Krystyna 

i Henryk Grochowscy;  

1800 + Maria i Jerzy 

Ślifirczyk i zm. z rodz. 

Gołębiowskich 

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  

patronów Europy, świę-

to 

700 wolna  

800 + Walentyna (k) 

1600 ślub 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.14/ 

15 lutego, 6 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  

700 + Marian Grochol-

ski /greg.15/ 

830 + Apolonia i Walenty  

1000 zajęta  

1130 + Bronisław w 19 

r.śm. i Marcjanna Świę-

tochowscy, Sylwester 

Paszkowski w 7 r.śm. 

oraz zm. z ich rodzin 

1300 zbiorowa: chrzest: 

Boże 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.10/ 

1800 + Aleksandra(k) 

Nowakowska, Waleria i 

Julia Renkas i zm. z cr. 

Renkasów 

11 lutego, środa, NMP 

z Lourdes, wspomnienie 

700 + Marian Grochol-

ski /greg.11/ 

800 – o bł. Boże dla Do-

roty oraz + Tadeusz  

1000 – w int. wszystkich 

chorych i cierpiących 

1800 zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata; - o intro-

nizację Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając Śluby 

Jasnogórskie; - dz.-bł. z 

prośbą o zdrowie i siły 

dla Zofii; - dz. w 25. 

urodziny Oli, za szczęśli-

we przyjście na świat 

córki Róży – Marii oraz 

z prośbą o bł. Boże dla 

c.r.; + Natalia, Walenty, 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  

Zwykła 

08.02.2015 

8 lutego, 5 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  

700 + Eugeniusz Kosie-

radzki w 4 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. 

1630 + Lidia Adler, Stefa-

nia i Antoni Rusinowscy 

1800 – o łaskę zdrowia 

dla Mirosławy  

9 lutego, poniedziałek, 

700 wolna 

800 – o łaskę zdrowia 

duszy i ciała dla Magda-

leny, Justyny, Jerzego i 

Mieczysława, - dz. w 80. 

urodziny Janiny 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.9/ 

1800 – dz. – bł. w intencji 

Anieli w 70. urodziny 

 10 lutego, wtorek, Św. 

Scholastyki, dziewicy, 

wspomnienie 

700 – wynagradzająca  

800 – dz. w 80. urodziny 

Ireneusza z prośbą o bł. 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard; + Edward 

Bania w 30 dniu po śm.; 

+ Edward i Krystyna 

Miskowicz, Aleksandra

(k) Tworek; + Władysła-

wa (k) Banach w 25. 

rocznicę śmierci, Janinę 

Wieteska w 1. r. śm. 

12 lutego, czwartek 
700 wolna  

800 + Jacek i Waldemar 

Kruszewscy, Piotr Zie-

liński 

1800 + Marian Grochol-

ski /greg.12/ 

1800 + Ireneusz Iwański 

w 16 r.śm. 

13 lutego, piątek 

700 + Marian Grochol-

ski /greg.13/ 

800 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: - dz.-bł. z okazji 

urodzin Grażyny i Luizy 

z prośbą o dalszą opiekę 

Bożą 

14 lutego, sobota, ŚW. 

CYRYLA, MNICHA I 

METODEGO, BPA,  

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

www.anin.parafia.infoNr 282 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  5 Niedzielę Zwykłą 

08.02.2015 r. 

 

  W dzisiejszą niedzielę - 08.02 - o godz. 

16.30 Msza św. dla dzieci i rodziców przy-

gotowujących się do I Komunii św.  

  Dziś o godz. 19.00 kolejny wykład Kursu 

Biblijnego. Wejście od strony kancelarii. 

  Dzisiaj kolejna miesięczna kwesta na 

rzecz budowy organów. Jak zwykle będzie 

możliwość nabycia cegiełek i złożenia ofiar 

do puszek. Powodzenie tej ważnej inicjaty-

wy zależy od nas wszystkich, toteż dzięku-

jemy Parafianom i naszym Gościom za zło-

żone dotychczas ofiary i wpłaty na konto, i 

również prosimy o kolejne. Numer konta 

dostępny jest w biuletynie parafialnym i na 

stronie internetowej parafii.  

Na poprzedniej kweście w dniu 11 stycznia 

zebraliśmy 6048 zł. Stan konta wynosi 

obecnie 108 172 zł. 

  Jutro - 09.02 - o godz. 19.30 spotkanie gru-

py Porozmawiajmy o Kościele. Zaprasza-

my! 

  Światowy Dzień Chorego obchodzić bę-

dziemy w dniu Matki Bożej z Lourdes - 11 

lutego - w najbliższą środę. O godz. 10.00 

rozpocznie się Msza św. sprawowana w 

intencji chorych z prośbą o zdrowie, błogo-

sławieństwo i potrzebne łaski w niesieniu 

krzyża. Po homilii będzie można we wspól-

nocie przystąpić do Sakramentu Chorych. 

Po Mszy św. będzie udzielone wszystkim 

uczestnikom specjalne błogosławieństwo 

Najśw. Sakramentem. Na zakończenie ser-

decznie zaprasza na poczęstunek Parafialny 

Caritas. 

Hi 7,1-4.6-7  

Panie, Ty leczysz 

złamanych na duchu 

1 Kor 9,16-19.22-

23;  

Mk 1,29-39 

 Jezus po wyjściu 
z synagogi przyszedł z 

Jakubem i Janem do 
domu Szymona i Andrze-

ja. Teściowa zaś Szymo-

na leżała w gorączce. 
Zaraz powiedzieli Mu o 

niej. On podszedł do niej 

i podniósł ją ująwszy za 
rękę, tak iż gorączka ją 

opuściła. A ona im usłu-
giwała. Z nastaniem 

wieczora, gdy słońce 

zaszło, przynosili do 
Niego wszystkich cho-

rych i opętanych; i całe 

miasto było zebrane u 
drzwi. Uzdrowił wielu 

dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych 

duchów wyrzucił, lecz 

nie pozwalał złym du-
chom mówić, ponieważ 

wiedziały, kim On jest. 
Nad ranem, gdy jeszcze 

było ciemno, wstał, wy-

szedł i udał się na miej-
sce pustynne, i tam się 

modlił. Pośpieszył za 

Nim Szymon z towarzy-
szami, a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: Wszy-
scy Cię szukają. Lecz On 

rzekł do nich: Pójdźmy 

gdzie indziej, do sąsied-
nich miejscowości, abym 

i tam mógł nauczać, bo 
na to wyszedłem. I cho-

dził po całej Galilei, 

nauczając w ich synago-
gach i wyrzucając złe 

duchy. 

  W piątek - 13.02 - o godz. 17.15 Różaniec 

fatimski. 

  W sobotę - 14.02 - /i w kolejne następne 

soboty/ na godz. 19.30 na wspólne ogląda-

nie i rozmowę o 2. odcinku serialu o św. 

Teresie Wielkiej zapraszamy do sali kino-

wej na plebanii - wejście od strony kancela-

rii parafialnej.  

 W niedzielę - 15 lutego gościć będziemy w 

naszej parafii Siostrę Weronikę ze Zgroma-

dzenia św. Rodziny z Bordeaux - misjonar-

kę z Rwandy. Siostra w kilku słowach przy-

bliży nam ten kraj afrykański i opowie o 10-

ciu latach swojej pracy misyjnej. Po Mszy 

św. ofiarami do puszki będziemy mieli oka-

zję wesprzeć dzieło Misyjne Kościoła. 

  W najbliższą niedzielę - 15.02 - o godz. 

16.30 w salce parafialnej spotkanie wszyst-

kich kandydatów do Bierzmowania! Wej-

ście od strony kancelarii. 

 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 kio-

sku. 

  W kiosku parafialnym także jest do naby-

cia płyta DVD ze wzruszającym filmem 

emitowanym wcześniej w kinach „Ziemia 

Maryi”. Oparty jest on na faktach, które 

poruszą każdego - piękno wiary, jej moc i 

prawdziwy sens życia. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu. 

V Niedziela zwykła – 8.02 

 

 Dotyk cierpienia 
 

 Ewangelii Chrystusa zawdzię-

czamy wszelkie dobro, jakie On 

przyniósł ludzkiej rodzinie. 

Niesie ona nadzieję umęczonym 

ludzkim sercom. Chrystus chce 

zbawić całego człowieka. Komu 

więc jest potrzebne cierpienie 

ludzi sprawiedliwych, dobrych, 

służących innym? W ciągu 

wieków człowiek szukał na to 

odpowiedzi. W pierwszym 

dzisiejszym czytaniu Słowa 

widzimy wielkie zakłopotanie 

tym problemem. A chyba najpeł-

niejsze wyjaśnienie na ten temat 

dał św. Jan Paweł II w Liście 

Apostolskim „Salvifici Dolores” 

– Zbawcze cierpienia. Podczas 

swoich pielgrzymek zawsze 

spotykał się z chorymi: „Nie 

mogę co prawda leczyć chorób 

waszego ciała, jak to czynił 

Chrystus, ale wierzę, że da mi On 

w swojej dobroci słowo, które 

pokrzepi wasze dusze i wasze 

serca. Nie należy patrzeć na 

chorobę, jako na ślepe zrządzenie 

losu. Nie dopuszczajcie do siebie 

myśli, że nikomu nie jesteście 

potrzebni. Nie jest to prawda ani 

w płaszczyźnie naturalnej, a tym 

bardziej nadprzyrodzonej. Krzyż 

waszego cierpienia, w łączności z 

tajemnicą Krzyża Chrystusowe-

go, staje się źródłem łaski i 

zbawienia”. Nikt nie może dać 

drugiemu, czego sam nie posiada. 

Chrześcijan wie, że jego miłość 

jest aktywną obecnością Boga w 

świecie. To prawda, że cierpie-

nie, choroba dotyka każdego z 

nas w wielorakiej formie, ale 

Jezus Chrystus pozostaje z nami i 

chce wyrwać człowieka z mocy 

zła, bezsensu i zbliżyć do Ojca, 

aby Bóg miał dostęp do naszych 

zalęknionych i zamkniętych serc. 

Cierpienie, jako egzystencjalna 

szkoła wiary oraz refleksja nad 

przemijaniem stanowi szansę 

przemiany życia, metamorfozy 

egoistycznych ludzików w ludzi 

gotowych „stać się wszystkim dla 

wszystkich”, żeby ich ocalić i 

wyrwać z beznadziei, aby wy-

chowywać naród w nadziei 

zwycięstwa nad słabością osobi-

stą i społeczną. 

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

