
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. 

la-Lewicki /greg.21/ 

830 zajęta 

1000 – Aby wszyscy 

ludzie pracujący na 

polu wolontariatu 

wielkodusznie anga-

żowali się w służbę 

potrzebującym, a my 

byśmy, wychodząc 

poza siebie, potrafili 

stawać się bliscy tym, 

którzy są na peryfe-

riach więzi między-

ludzkich i społecznych 

1130 + Genowefa i 

Józef Zawadzcy  

1800 + Anna Suwalska  

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  

zmarłych: + Janina i 

Michał Misztal, Stefa-

nia, Jan i Zdzisław 

Karcz;  

25 lipca, sobota,  

ŚW. JAKUBA APO-

STOŁA, święto 

700 + Katarzyna i Jó-

zef  

1800 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /greg.20/ 

26 LIPCA, 17 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + zm. z rodz.: Ga-

łeckich, Paczuskich i 

Kosieradzkich 

830 + Kazimierz Roga-

mińskich i Pniew-

skich, Barbara Serwat-

ko 

20 lipca,  

poniedziałek,  

Bł. Czesława, prezbi-

tera, wspomnienie 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.15/ 

1800 + Lidia Wolińska, 

cr.: Wolińskich i Skór-

ków 

21 lipca, wtorek 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.16/ 

1800 + Władysława(k) 

i Franciszek Smolar-

czyk,  cr.: Zarembów, 

Kopciów i Kuciarów 

22 lipca, środa, Św. 

Marii Magdaleny, 

wspomnienie 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.17/ 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata 

i prośbą o jego introni-

zację w naszych ser-

cach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

INTENCJE MSZALNE 

16 Niedziela 

Zwykła  

19.07.2015 

19 LIPCA, 16 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 dantis 

830 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.14/ 

1000 + Władysław, 

Helena i Maria Kosio-

rek, Józef i Franciszka

(k) Skumiał, Mieczy-

sław i Michalina Mio-

duszewscy 

1130 zbiorowa: 

chrzty: Joanna Zagór-

ska; + Agata Szabłow-

ska w 4 r.śm., Wiesła-

wa(k) Jaworska, Sta-

nisław i Zofia Sędek, 

Aleksander i Zofia 

Kulik; + Czesława(k) 

Ostrowska i Stanisław 

Kowalczyk; + Marek 

Sujko w 1 r.śm.; + 

Danuta Korzeniowska 

w 3 r.śm., Józef Ko-

rzeniowski, Kazimiera 

i Florian Cichoccy, 

Henryka Pilińska, 

Maria i Jan Kowalscy;  

1800 – o łaskę powrotu 

do zdrowia dla Stefa-

na Pniewskiego oraz + 

Jan Kamiński w 12 

r.śm., zm. z cr.: Ka-

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Pol-

ska była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; + 

Natalia, Walenty, He-

lena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucyna 

Tyl i Ryszard;  

23 lipca, czwartek, 

ŚW. BRYGIDY,  

zakonnicy, patronki 

Europy, święto 

700 + Kazimierz Gą-

siorowski w 12 r.śm. 

1800 + Kazimierz Ro-

gala-Lewicki /greg.18/ 

1800 – dz.-bł. w 49 r. 

ślubu Andrzeja i Bar-

bary Sawickich z proś-

bą o bł. Boże dla cr.  

24 lipca, piątek,  

Św. Kingi, dziewicy, 

wspomnienie 

700 + Kazimierz Roga-

la-Lewicki /greg.19/ 

1800 zbiorowa za 

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

www.anin.parafia.infoNr 305 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  16 Niedzielę Zwykłą  

19.07.2015 r. 

 

  Serdeczne dziękujemy za ofiary na budo-

wę organów piszczałkowych w naszym 

kościele. W  czasie ostatniej kwesty tydzień 

temu zebraliśmy 4746 zł. Prosimy o dalsze 

wspieranie tego dzieła poprzez zakup cegie-

łek dostępnych w kancelarii parafialnej czy 

wpłaty na konto. Kolejna kwesta planowana 

jest na drugą niedzielę sierpnia.  

  W miniony wtorek - 14.07 - obchodził swo-

je imieniny i wspomnienie patrona pasterz 

naszej diecezji Ks. Abp Henryk Hoser 

SAC. Polecamy go modlitwie nas wszyst-

kich i życzymy wszelkich potrzebnych łask, 

Bożej opieki i pociechy w każdym doświad-

czeniu Jego posługi. 

  Z racji wakacyjnego porządku w lipcu i 

sierpniu nie ma mszy św. o godz. 13.00 w 

niedziele i o godz. 8.00 w dni powszednie.  

  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje 

życzymy pomyślnego wypoczynku i rado-

snego odkrywania obecności Boga w przy-

rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie przy-

pominamy o obowiązku uczestniczenia w 

niedzielnej mszy św. i uczulamy na godny 

strój w czasie obecności w świątyni.  

  Z powodu przerwy wakacyjnej od 13.07 do 

15.08 Parafialny Caritas będzie nieczyn-

ny. Osoby potrzebujące i darczyńców zapra-

szamy w sobotę 22.08 w godzinach od 8.30 

do 11.30. 

  W kiosku można jeszcze złożyć swój głos 

w Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodaw-

czej „Stop aborcji”. Gorąco zachęcamy! 
 

Jr 23,1-6 

Pan mym pasterzem, 

nie brak mi niczego 

Ef 2,13-18 

Mk 6,30-34 

 Apostołowie 

zebrali się u Jezusa 

i opowiedzieli Mu 

wszystko, co zdzia-

łali i czego naucza-

li. A On rzekł do 

nich: Pójdźcie wy 

sami osobno na 

miejsce pustynne i 

wypocznijcie nie-

co. Tak wielu bo-

wiem przychodziło 

i odchodziło, że 

nawet na posiłek 

nie mieli czasu. 

Odpłynęli więc 

łodzią na miejsce 

pustynne, osobno. 

Lecz widziano ich 

odp ł yw a j ąc yc h . 

Wielu zauważyło 

to i zbiegli się tam 

pieszo ze wszyst-

kich miast, a nawet 

ich uprzedzili. Gdy 

Jezus wysiadł, uj-

rzał wielki tłum. 

Zlitował się nad 

nimi, byli bowiem 

jak owce nie mają-

ce pasterza. I za-

czął ich nauczać. 

Komunikat Prezydium KEP po ogło-
szeniu wyników głosowania w Senacie 
ws. ustawy dotyczącej procedury „in 

vitro” 
 

 Wyniki głosowania w Senacie 
w sprawie ustawy dotyczącej procedury 
„in vitro” – pod pozorem leczenia niepłod-
ności – legalizują m.in. niszczenie ludz-
kich embrionów. Wyrażamy temu zdecy-
dowany sprzeciw. Cel nigdy nie uświęca 
środków; tak jest i tym razem. 

To wiedza medyczna a nie świato-
pogląd religijny każe chronić każde życie 
ludzkie od chwili poczęcia. 

Osoby wierzące w Chrystusa nie 
mogą – pod żadnym pozorem – popierać 
godzącej w życie ludzkie ustawy o „in vi-
tro”, jeżeli chcą pozostać w pełnej wspól-
nocie wiary. Zwracamy na to raz jeszcze 
uwagę, aby nikt nie zasłaniał się niewie-
dzą czy niezrozumieniem co do konse-
kwencji podejmowanych decyzji, które 
zaprzeczają godności i wartości życia 
ludzkiego. 

   Abp Stanisław Gądecki 
Metropolita Poznański 
Przewodniczący KEP 

 

  Abp Marek Jędraszewski 
Metropolita Łódzki 

Zastępca Przewodniczącego KEP 
 

  Bp Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny KEP 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 Marek Tomasz Wróbel, kawaler z par. 

tut. i Lilia Sychocka, panna z par. Pusz-

cza Mariańska 

XVI Niedziela zwykła – 

19.07 

 Zaproszeni 
 

 Apostołowie zebrali 

się u Jezusa i opowiedzieli 

Mu wszystko, co zdziałali i 

co nauczali. Nas też Chrystus 

zaprasza „na miejsce pustyn-

ne”, by po ciężkiej pracy 

usłyszeć głos sumienia i 
posłuchać Dobrego Pasterza. 

On najpierw udziela licznych 

nauk, a potem daje chleb, by 

zaspokoić również głód ciała. 

Do Boga mają dostęp wszy-

scy ludzie, On gromadzi ich 

w jedną rodzinę dzieci Bo-

żych. To trudne dzieło jedna-
nia wszystkich ludzi i karmie-

nia ich prawdą przekazał 

Jezus swoim apostołom: 

„idąc na cały świat nauczaj-

cie... to wy im dajcie jeść”, 

obdarzcie pokojem, prowadź-

cie po właściwych ścieżkach, 
aby im nie zabrakło niczego, 

„bo wszyscy w jednym Du-

chu mają przystęp do Ojca”. 

Niech nie żyją obok samych 

siebie, zagubieni i pożałowa-

nia godni – jak owce bez 

pasterza. To właśnie możemy 

odczytać z dzisiejszej liturgii. 
Otrzymaliśmy od Boga nakaz 

i środki, aby czynić sobie 

ziemię poddaną, uczestniczyć 

w stwórczej mocy Bożej i 

uczynić nowym wszystko. 

Praca człowieka nie jest karą 

ani nieszczęściem człowieka, 
jest przekształcaniem miłości 

w czyn. Taką winna być w 

stosunku do Stwórcy, w 

odniesieniu do siebie, w 

relacji do każdego bliźniego i 

wreszcie do całej przyrody. 

Bez pracy nie ma mowy o 

doskonaleniu naszego czło-
wieczeństwa i zdobywaniu 

środków do życia. Chrystus 

uczestniczył w ciężarze dnia i 

„upalenia”. Strudzonym 

Apostołom mówi „Chodźcie i 

odpocznijcie nieco”. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
http://m.in/

