
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 

NA UCZTĘ PANA 

Tekst: ks. Stanisław Szczepaniec 

Melodia: ks. W. Kałamarz 

 

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie 

łaski, 

Danej przez Boga, najlepszego 

Ojca, 

Obmytej we Krwi Baranka bez 

zmazy, 

Pięknej Miłością, jaśniejącej 

Chwałą. 

 

2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do 

stołu, 

I zakosztujmy niebiańskiego 

Chleba, 

To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 

Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 

 

3. Razem z Maryją, z mieszkańca-

mi nieba, 

Śpiewajmy Panu pieśni uwielbie-

nia 

I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 

Byśmy brzemiona razem dźwigać 

mogli. 

 

4. Zabierzmy z sobą ogień miło-

sierdzia, 

Moc jednoczenia potęgą Miłości, 

Abyśmy byli świadkami Chrystu-

sa 

I z Janem Pawłem nieśli światu 

Boga. 

czyk /greg.1/ 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam oraz 

Naszego Dziennika  

1130 zajęta 

1300 zbiorowa: - za Ojczy-

znę; chrzty: Barbara Kott, 

Julian Tomasz Kołucki; + 

Marian Fluksik i jego ro-

dzice; + Zofia Dymek w 11 

r.śm.; + Czesław Łukaszuk 

w 13 r.śm.; + Jerzy Bednar-

kiewicz w 30 dniu po śm.; 

+ Józef Głowacki z okazji 

imienin; + Sławomir Lew-

czuk w pół r. po śm.; + 

Henryk Januszewski w 5 

r.śm. i Wacław Stasiak;  

1800 + Adam Pyszkiewicz 

w 3 r.śm. 

Niedziela Palmowa – 29.03 

 

 Za nasze winy 

 

 W ludzkim życiu na ziemi 

miesza się upadek i triumf, 

radość i łzy, rozpacz i nadzieja. 

W dzisiejszej liturgii zwracają 

naszą uwagę dwa akcenty: 

uroczyste wejście z palmami i 

śpiewem psalmu pozdrawiają-

cego Pana, oraz pełne powagi i 

zadumy czytanie męki Chrystu-

sa, – czyli Pasja. W chwilach 

radości i szczęścia uważamy, 

że tak zawsze być powinno, że 

to nam się należy. Ale kiedy 

smutek nas ogarnie, wtedy 

stawiamy Bożej Opatrzności 

pytanie: „dlaczego”. Czy nie 

mogę umrzeć dopiero jutro? Ja 

dzisiaj mam spotkanie! Czyta-

ny dzisiaj list św. Pawła do 

Filipian mówi o cierpieniach 

Mesjasza i ich sensie: 

„Ogołocił samego siebie, 

stawszy się posłusznym aż do 

śmierci. Dlatego też Bóg wy-

wyższył Go nad wszystko i 

darował mu imię ponad wszel-

kie imię, aby na imię Jezusa 

zginało się wszelkie kolano”. 

Finałem drogi Jezusa do chwa-

ły był oszczerczy proces, 

potępienie, męka i krzyż. Przez 

to wszystko wszedł do chwały 

Ojca  „i zrodził nas na nowo do 

żywej i niezniszczalnej nadzie-

i”. Czas nam dany leczy rany, 

odmienia przyjaciół, powala 

mocarzy, a biednych na tronie 

umieszcza. Wszystkim pozo-

stawia nadzieję w ostateczne 

zwycięstwo, tymczasem prorok 

zachęca: „Wy wszyscy, co 

idziecie przez drogę, patrzcie i 

oglądajcie – czy jest boleść 

jako boleść moja?” Niedziela 

Palmowa bliska jest Wielkiego 

Piątku. Takie jest życie. Jest 

więc okazja do zastanowienia 

się, jakie palmy niesiemy? A 

może i my Boga przeliczamy 

na pieniądze, gdy nadchodzi 

wielki piątek? Procesja z pal-

mami apeluje do naszych 

umysłów i serc o jasne i pełne 

zdeklarowanie się po stronie 

Chrystusa.  

WTOREK 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.29/ 

700 wolna 

800 + Witold i Wanda Szer-

szewscy, Aleksander i 

Anastazja Baran 

1800 + Anna w 25 r.śm. i 

Stefan w 45 r.śm. Krzemiń-

scy 

1 kwietnia, WIELKA 

ŚRODA 

700 – o powołania 

700 – o dar kanonizacji bł. 

Zofii Czeskiej – założyciel-

ki SS Prezentek 

800 + Maria Helena Wa-

siak /greg.30/ 

800 + Zbigniew, Zbigniew  

1800 zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa 

za grzechy całego świata; - 

o intronizację Najświętsze-

go Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii wypełniając 

Śluby Jasnogórskie; + 

Natalia, Walenty, Helena, 

Julia, Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Jerzy Jan Trykacz w 30 

dniu po śm.; + Tadeusz 

Szmalec w 30 dniu po śm.; 

+ Wiktoria Wideryńska w 

30 dniu po śm.;  

 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Palmowa  

Męki Pańskiej 

29.03.2015 

29 marca, NIEDZIELA 

PALMOWA MĘKI PAŃ-

SKIEJ 

700 + Marian Gałecki w 13 

r.śm. 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.27/ 

830 – o zdrowie i bł. Boże 

dla Hanny, udaną operację 

dla Krystyny oraz zdrowie 

dla Stanisława i cr. 

1000 – Aby ludzie nauczyli 

się szanować świat stwo-

rzony i strzec go jako dar 

Boży, a prześladowani 

chrześcijanie odczuwali 

pocieszającą obecność 

zmartwychwstałego Pana i 

solidarność całego Kościo-

ła. (intencja KR mężczyzn) 

1130 + Eugenia w 11 r.śm., 

Piotr Radzio, Bronisława

(k), Danuta, Henryk i Ma-

rian Antosik, Halina Rams  

1300 + Zdzisław Przeździak 

w 12 r.śm., jego rodzice, 

teściowie, brat, szwagierka 

i szwagier 

1800 + Sławomir Grądzki w 

10 r.śm., cr.: Grądzkich, 

Leniec i Kluz 

30 marca, WIELKI PO-

NIEDZIAŁEK 

700 + Maria Helena Wa-

siak /greg.28/ 

700 wolna 

800 – dz. za cud uzdrowie-

nia Magdy   

1800 + Barbara Kotlińska-

Filipek w 1 r.śm. 

31 marca, WIELKI 

2 kwietnia, WIELKI 

CZWARTEK 

1800 MSZA ŚW. WIECZE-

RZY PAŃSKIEJ – dzięk-

czynna za dar kapłaństwa 

Ks. Proboszcza i Duszpa-

sterzy naszej parafii z proś-

bą o Boże bł. i opiekę MB 

na każdy dzień ich posługi 

1800 + Ryszarda(k) Uraw-

ska 

1800 + Ryszard Żebrowski 

w dniu imienin 

1800 + Zofia  

3 kwietnia, WIELKI PIĄ-

TEK 

1800 LITURGIA WIEL-

KIEGO PIĄTKU 

 

4 KWIETNIA, WIGILIA 

PASCHALNA 

2000 – wynagradzająca  

2000 + Lucjan  

2000 + Jarosław Lasota w 5 

r.śm. 

2000 + Ryszard, Stefania i 

zm. z cr.  

 

5 KWIETNIA, NIEDZIE-

LA ZMARTWYCH-

WSTANIA 

600 REZUREKCJA – w 

int. Parafian 

830 + Władysław Kraw-

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Niedzielę Palmową Męki Pańskiej 

29.03.2015 r. 

 

  W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed 

każdą Mszą św. odbędzie się poświęcenie palm. Palmy będzie 

można nabyć przed kościołem od Pań. Pragniemy bardzo 

serdecznie podziękować wszystkim, którzy z tak wielką pie-

czołowitością i oddaniem przygotowali dla nas palemki. Na 

prośbą Pań, które przez cały Wielki Post tworzyły palemki, 

ofiary złożone przy zakupie palemek będą przeznaczone na 

budowę organów piszczałkowych i wymianę instalacji grzew-

czej w naszej parafii. Bardzo dziękujemy za każdą ofiarę. Dziś 

Mszy św. o godz. 16.30 nie będzie! Wszystkie dzieci uczest-

niczą we wspólnej Mszy św. o godz. 11.30. 

 W dzisiejszą niedzielę, przy wejściach do kościoła wystawio-

ne są kosze na żywność dla rodzin potrzebujących z naszej 

parafii. Parafialny Caritas zbierać też będzie ofiary pienięż-

ne na zakup brakujących produktów. Dzieci mogą zostawić 

swoje wielkopostne skarbonki. 

  W dzisiejszą niedzielę - 29.03 - o godz. 16.30 w salce para-

fialnej spotkanie tegorocznych kandydatów do Bierzmowa-

nia! Wejście od strony kancelarii. 

  W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.15 ostatnie Gorzkie Żale z 

kazaniem pasyjnym. 

  Spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele jutro -  30.03 - 

po wieczornej adoracji - ok. godz. 19.30.  

Serdecznie zapraszamy! 

  Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy dekorację 

Grobu Pańskiego i Ciemnicy. 

  Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek wzięli 

udział w Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii. 

  W Wielki Piątek zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z 

dziadkami i babciami na adorację krzyża, w czasie której 

wnuki otrzymają znak naszego zbawienia. Dziadków i bacie 

prosimy o przyniesienie własnego krzyża z domu. Wielki 

Piątek godz. 18.00  

 Bardzo dziękujemy za dotychczasowe ofiary na rzecz budowy 

organów w naszym kościele i prosimy o dalsze wspieranie 

naszego wspólnego dzieła. Informujemy, że  w dniu 3 maja 

odbędzie się Aniński Piknik Odpustowy. Obecnie trwają 

przygotowania do jego organizacji - do pomocy zapraszamy 

wszystkich chętnych. Przewidujemy wiele atrakcji dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Na zakończenie pikniku planowana jest 

także wielka loteria fantowa, z której dochód przeznaczony 

będzie na budowę organów. Oczywiście, każdy los w loterii 

będzie wygrany, ale by emocje sięgały zenitu, poszukujemy 

sponsorów głównych nagród. Zainteresowanych prosimy o 

kontakt z księdzem Proboszczem lub Komitetem Budowy 

Organów. Najbliższe spotkanie organizacyjne - 9 kwietnia o 

godz. 20 w sali przy kancelarii. Zapraszamy wszystkich chęt-

nych, którzy mogą pomóc w organizacji! 

 Z racji na pierwszy piątek miesiąca i przypadający na ten 

Jr 31,31-34  

Stwórz, o mój 

Boże, we mnie 

serce czyste. 

Hbr 5,7-9 

J 12,20-33 

 Wśród tych, którzy 

przybyli, aby oddać pokłon 

/Bogu/ w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc 

przystąpili do Filipa, pochodzą-

cego z Betsaidy Galilejskiej, i 

prosili go mówiąc: Panie, 

chcemy ujrzeć Jezusa. Filip 

poszedł i powiedział Andrzejo-

wi. Z kolei Andrzej i Filip 

poszli i powiedzieli Jezusowi. A 

Jezus dał im taką odpowiedź: 

Nadeszła godzina, aby został 

uwielbiony Syn Człowieczy. 

Zaprawdę, zaprawdę, powia-

dam wam: Jeżeli ziarno pszeni-

cy wpadłszy w ziemię nie 

obumrze, zostanie tylko samo, 

ale jeżeli obumrze, przynosi 

plon obfity. Ten, kto kocha 

swoje życie, traci je, a kto 

nienawidzi swego życia na tym 

świecie, zachowa je na życie 

wieczne. A kto by chciał Mi 

służyć, niech idzie na Mną, a 

gdzie Ja jestem, tam będzie i 

mój sługa. A jeśli ktoś Mi 

służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i 

cóż mam powiedzieć? Ojcze, 

wybaw Mnie od tej godziny. 

Nie, właśnie dlatego przysze-

dłem na tę godzinę. Ojcze, 

wsław Twoje imię. Wtem 

rozległ się głos z nieba: Już 

wsławiłem i jeszcze wsławię. 

Tłum stojący /to/ usłyszał i 

mówił: Zagrzmiało! Inni mówi-

li: Anioł przemówił do Niego. 

Na to rzekł Jezus: Głos ten 

rozległ się nie ze względu na 

Mnie, ale ze względu na was. 

Teraz odbywa się sąd nad tym 

światem. Teraz władca tego 

świata zostanie precz wyrzuco-

ny. A Ja, gdy zostanę nad 

ziemię wywyższony, przycią-

gnę wszystkich do siebie. To 

powiedział zaznaczając, jaką 

śmiercią miał umrzeć. 

dzień Wielki Piątek chorych odwiedzać będą księża z Najśw. Sakramentem w Wielką Środę od 

godziny 9.00 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Michał Kacper Gajewski, kawaler z par. tut.  

Anna Klatko, panna z par. Glinojeck 

 Maciej Król, kawaler z par. tut. 

Monika Puciłowska, panna z par. tut. 

 

TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek - godz. 18.00 

Wieczorną Liturgię Wieczerzy Pańskiej sprawujemy na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i 

Kapłaństwa. Jej teksty przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy 

zobowiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywając im nogi. W ten dzień gromadzi 

się w swoim Wieczerniku wspólnota parafialna wraz z pasterzami na uroczyste dziękczynienie za 

dar Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas śpiewania “Gloria” dzwonią wszystkie dzwony. Potem milk-

ną aż do “Gloria” we Mszy Wigilii Paschalnej. Po Komunii św. przeniesiemy Najświętszy Sakra-

ment do Kaplicy przechowania (Ciemnicy), na znak uwięzienia Chrystusa, gdzie adoracja potrwa do 

godz. 22.00. 

Wielki Piątek - 18.00  

W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyż i poniósł śmierć dla naszego zbawienia, 

Kościół od najdawniejszych czasów nie sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się na słuchaniu Słowa 

Bożego, aby ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości. Skoro Chrystus umarł za wszyst-

kich, Kościół więc zanosi dziś wielką modlitwę za wszystkich, bez wyjątku. Wszyscy bowiem 

zostali ogarnięci miłością Boga i każdy w niej może uczestniczyć. Wysłuchawszy opisu Męki Pań-

skiej będziemy adorować Krzyż - znak naszej wiary.  Po przyjęciu Komunii św. przeniesiemy Chry-

stusa Eucharystycznego do kaplicy Grobu Pańskiego. Tam będziemy adorować Chrystusa aż do 

Uroczystej Liturgii Zmartwychwstania. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała w piątek do 

godz. 22.00. W ten dzień obowiązuje post ścisły. Ofiary składane podczas Adoracji Krzyża są 

przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego i miejsc świętych. 

Tego dnia rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. 

Wielka Sobota 

Jest to dzień ciszy Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. Wierni trwają na osobistej modlitwie w 

kaplicy Grobu Pańskiego. W ten dzień błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 8.00 

do 17.00. Jako chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie zapomnijmy, iż przed wystawionym Naj-

świętszym Sakramentem zachowujemy ciszę i trwamy na modlitwie. Wieczorem, po zachodzie 

słońca gromadzimy się na Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna obchód Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego.   

WIELKANOC 

Wigilia Paschalna - sobota, godz. 20.00 - przynosimy świece! 
Liturgia, do której prowadziło wszystko w Wielkim Poście. Kościół czuwając, oczekuje na zmar-

twychwstanie i obchodzi je w sakramentalnych znakach. Ta noc przypomina nam ostatnią noc nie-

woli egipskiej Narodu Wybranego. Pascha, noc przejścia Boga pośród swego ludu. Jest to ta sama 

noc, w której Chrystus przeszedł ze śmierci do życia. Uczestniczyć będziemy kolejno w obrzędach: 

poświęcenia ognia i świecy paschalnej, liturgii Słowa Bożego, poświęcenia wody chrzcielnej, odno-

wienia przyrzeczeń Chrztu św. oraz w liturgii Eucharystycznej. Usłyszymy starożytny śpiew orędzia 

paschalnego, które w uniesieniu poetyckim wielbi Chrystusa - Światłość Świata. W tę noc Kościół 

karmi nas obficie Słowem Bożym. Daje w ten sposób okazję do rozważania wielkości Boga, który 

stworzył  świat i uczynił człowieka obdarzając go wolnością i rozumem. Usłyszymy wreszcie, że 

przez chrzest zanurzyliśmy się w śmierć Chrystusa, aby się stać nowym stworzeniem.  

  Rezurekcja - godz. 6.00 - Procesja ogłaszająca całemu światu radość ze Zmartwychwstania 

Chrystusa i Msza Św. 

  W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7.00 będzie śpiewana Ciemna Jutrznia.  

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy! 

  W Poniedziałek Wielkanocny mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! 

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

