
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13-

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 Po-

mocy  
- 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. dr Marek Filipczuk 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ks. dr Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

cha 

1800 + Halina 

 

4 PAŹDZIERNIKA, 27 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Stanisław Stanik /

greg.3/ 

830 + Halina Godlewska 

w 6. r.śm. 

1000 – int. RM 

1130 + Helena Przyczka 

w 19. r. śm., cr. Przycz-

ków 

1300 zbiorowa: + Józef 

Głowacki w 2. r.śm.,  

1800 + Henryk w 4. r.śm. 

 

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  

wicz, cr. Romanowiczów 

800 + Stanisław Stanik /

greg.1/ 

1630 wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Zofia Drzewow-

ska w 1. r. śm., + Jan 

Omieciński w 30. r. śm., 

+ Tadeusz Lewandowski 

w 30. dni po śm., 

3 października, sobota, 

Św. Archaniołów Mi-

chała, Gabriela i Rafa-

ła, święto 

700 - wynagradzająca 

800 + Stanisław Stanik /

greg.2/ 

1800 + Ewa i Jerzy Bed-

narkiewicz, Teresa So-

1800 + Wacław Borowski 

z racji imienin 

29 września, wtorek, 

Rocznica poświęcenia 

Bazyliki Katedralnej w 

Warszawie – Pradze, 

święto 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.28/ 

800 + Halina, Benedykt, 

Helena, Edward 

1800 + Wacława (k), 

Franciszek, Maria i Kon-

rad 

1800 – dz.-bł. w 14. r. 

ślubu PP Anny i Piotra 

Zembrowskich z prośbą 

o Boże błog. dla c.r. 

30 września, środa, Św. 

Hieronima, prezbitera i 

doktora Kościoła, wspo-

mnienie 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.29/ 

800 wolna 

1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata i prośbą o 

jego intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - za Kru-

cjatą Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewange-

INTENCJE MSZALNE 

26 Niedziela 

Zwykła  

27.09.2015 

27 WRZEŚNIA, 26 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Melania i Stanisław 

Wojciechowscy, cr. Bro-

dowskich i Wojciechow-

skich 

830 zajęta 

1000 – int. Kół Różańco-

wych: ogólna: Aby 

wzrastały możliwości 

kształcenia się i pracy 

dla wszystkich ludzi 

młodych. 

misyjna: Aby katecheci 

byli w swoim życiu kon-

sekwentnymi świadkami 

wiary, którą głoszą. 

1130 + Piotr Dorabialski /

greg.26/ 

1300 + Bożena Brzozow-

ska w 11. rocz. śm., 

Helena i Bolesław Fe-

dorczyk  

1300 + Jerzy Kusak 

1800 + za dusze w czyść-

cu cierpiące i konające 

28 września, poniedzia-

łek, św. Wacława, mę-

czennika, wspomnienie 

700 + Piotr Dorabialski /

greg.27/ 

800 + Wacław Zając i 

jego rodzice 

1800 + Wacław, Pelagia, 

Władysław, Jadwiga, 

Wacław, Marianna  

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

Boże błog. i opiekę MB 

na każdy dzień , łaskę 

zdrowia dla Teresy War-

mińskiej, Michała Grycz-

ko i jego rodziny; + Wa-

cław i Amelia Jasińscy, 

Daniela (k); + Zofia 

Chrościcka w 30. dni po 

śm.; + Anna Kałuska (od 

Maćka z żoną i synem),  

1 października, czwar-

tek, Św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus, dziewicy, 

wspomnienie 

700 – o powołania do 

Zgromadzenia Sióstr 

Rodziny Maryi  

800 wolna 

1800 – dz.-bł. z prośbą o 

Boże błog. i wszelkie 

potrzebne łaski z okazji 

60. r. ślubu PP Danuty i 

Bohdana Kozerów 

1800 + Piotr Dorabialski /

greg.30/ 

2 października, piątek, 

Św. Aniołów Stróżów, 

wspomnienie 

700 + Wacław Romano-

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

www.anin.parafia.infoNr 315 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  26 Niedzielę Zwykłą  

27.09.2015 r. 

 

 We środę 23 września rozpoczęły się Rekolekcje 

Ewangelizacyjne Odnowy REO. Jeżeli ktoś nie 

mógł być na pierwszym spotkaniu, a pragnie uczest-

niczyć w tych rekolekcjach, to może jeszcze dołą-

czyć do grupy rekolektantów we środę 30 września 

o godz. 19 w dolnej kaplicy. Zapraszamy serdecz-

nie. W pierwszy piątek miesiąca 2. października 

zapraszamy na Adorację przed Najświętszym Sakra-

mentem od godz. 18.30do 19.30, prowadzoną przez 

Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym "Veni Cre-

ator". 

 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i so-

bota m-ca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia 

Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 

15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po 

południu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. 

pierwszo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria 

parafialna będzie nieczynna. Do chorych w piątek 

udamy się od godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 

18.00 adoracja do godz. 19.30 prowadzona przez 

Odnowę z Duchu św.  W sobotę różaniec wynagra-

dzający o godz. 6.30.  

  29 września - wtorek - obchodzić będziemy święto 

rocznicy poświęcenia Bazyliki katedralnej św. 

Michała Arch. i Floriana Męczennika. Msze św. 

będą odprawione o godz. 7, 8 i 18. 

  W tym tygodniu rozpoczyna się październik, a wraz 

z nim Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy co-

dziennie o godz. 17.15. W tym miesiącu Kościół 

udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy poboż-

nie odmówią różaniec w kościele, kaplicy, w rodzi-

nie. Należy odmówić pięć tajemnic w sposób ciągły, 

z modlitwą ustną należy połączyć rozważanie tajem-

nic, a przy odmawianiu publicznym tajemnice mu-

szą być zapowiadane. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w każdą środę października o godz. 

17.15. Panowie z Koła Różańcowego prowadzić 

będą Różaniec w poniedziałki. 

   Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu za-

praszamy na wspólne nabożeństwo połączone z 

Lb 11,25-29;  

Ps 19,8.10.12-14; 

Jk 5,1-6; J 17,17ba;  

Mk 9,38-43.45.47-

48  

Wtedy Jan powiedział do 

Jezusa: Nauczycielu, wi-

dzieliśmy kogoś, kto nie 

chodzi z nami, jak w Twoje 

imię wyrzucał złe duchy, i 
zabranialiśmy mu, bo nie 

chodził z nami. Lecz Jezus 

odrzekł: Nie zabraniajcie 

mu, bo nikt, kto czyni cuda 

w imię moje, nie będzie 

mógł zaraz źle mówić o 

Mnie. Kto bowiem nie jest 

przeciwko nam, ten jest z 

nami. Kto wam poda kubek 

wody do picia, dlatego że 

należycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, 

nie utraci swojej nagrody. 

Kto by się stał powodem 

grzechu dla jednego z tych 

małych, którzy wierzą, 

temu byłoby lepiej uwiązać 

kamień młyński u szyi i 

wrzucić go w morze. Jeśli 

twoja ręka jest dla ciebie 

powodem grzechu, odetnij 

ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia 

wiecznego, niż z dwiema 

rękami pójść do piekła w 

ogień nieugaszony. I jeśli 

twoja noga jest dla ciebie 

powodem grzechu, odetnij 

ją; lepiej jest dla ciebie, 

chromym wejść do życia, 

niż z dwiema nogami być 

wrzuconym do piekła. Jeśli 

twoje oko jest dla ciebie 

powodem grzechu, wyłup 
je; lepiej jest dla ciebie 

jednookim wejść do króle-

stwa Bożego, niż z dwoj-

giem oczu być wrzuconym 

do piekła, gdzie robak ich 

nie umiera i ogień nie 

gaśnie.  

błogosławieństwem zwierząt w niedzielę 04.10 na 

godz. 16.00 przy ołtarzu polowym przy figurze św. 

Franciszka. 

 Podczas ostatniej kwesty na budowę organów 
zebraliśmy 5017 zł. Na parafialnym koncie organo-

wym jest już 212.883 zł. Wprawdzie od kolejnej 

kwesty na budowę organów dzielą nas jeszcze dwa 

tygodnie, ale przypominamy, że w zakrystii i kance-

larii parafialnej można kupować cegiełki. W 

„Wiadomościach parafialnych” podajemy numer 

konta, na które można dokonywać wpłat. Wpłacone 

w ten sposób ofiary mogą zostać odliczone od po-

datku. Szczegółowe informacje na ten temat są do-

stępne na stronie internetowej parafii. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim wspierającym naszą inicjaty-

wę. 

 Po wakacjach zapraszamy dzieci i młodzież do 

śpiewania w naszych scholach parafialnych. 

Schola młodsza i zespół fletowy spotyka się na pró-

bach w szkole 218-tej, a schola starsza 

(młodzieżowa) ma swoje próby w salce pod kance-

larią. Więcej szczegółów u p. organisty i na stronie 

parafialnej w zakładce schole anińskie. 

 Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w naszej 

parafii 1 października o godz. 19.00. Na spotkania 

jednogodzinne zapraszamy wszystkich, którzy za-

mierzają w przyszłym roku zawrzeć sakramentalny 

związek małżeński. Wejście od strony kancelarii 

parafialnej. 

 Koło Różańcowe serdecznie zaprasza na piel-

grzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej 

Polski w Osuchowej w dniu 3 października br. Bliż-

sze informacje i zapisy u P. Janiny, tel. 507 478 245. 

Wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 7.00 

 Od jutra, tj. 28 września można rezerwować inten-

cje mszalne na przyszły rok. Chętnych zapraszamy 

do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

 18 października (niedziela) odbędzie się w naszej 

Parafii Wizytacja Kanoniczna JE Ks. Bpa Marka 

Solarczyka. O godzinie 10.00 Ks. Biskup udzieli 

Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży. Prosi-

my poszczególne grupy: modlitewne, liturgiczne i 

charytatywne o przygotowanie raportów ze swojej 5

-letniej pracy. 

XXVI Niedziela zwykła – 

27.09  

 

 Dialog 

 

 Ludzi nie można dzielić na 

dwie kategorie: albo jesteś 

moim przyjacielem, albo wro-

giem. Ten problem przedstawia 

dzisiejsza liturgia. Zazdrość jest 

grzechem głównym. Jozue i św. 

Jan ekskluzywnie pojęli dary 

Boże. Zazdrosnym okiem 

patrzyli na to, że i inni ludzie 

otrzymali te same dary. Aposto-

łowie zazdrościli i usłyszeli od 

Chrystusa: „Kto nie jest prze-

ciwko nam, ten jest z nami”. 

Mojżesz wytknął Jozuemu 

zazdrość ducha prorockiego 

przekazanego też innym. Za-

zdrość wypala duszę i serce, 

odbiera radość i spokój we-

wnętrzny. Każdy człowiek przez 

całe swoje życie staje wobec 

„wyboru” dobra lub zła, prawdy 

lub fałszu, cnoty lub grzechu. 

Dobro i prawda nas urzekają, 

jednak zło staje się naszym 

udziałem. Ale dzieje się tak, 

kiedy serce mamy podzielone. 

Jezus rozstrzyga jednoznacznie: 

„Gdzie jest bowiem twój skarb, 

tam również twoje serce bę-

dzie”. Jeśli wybór jasny, to i 

droga prosta. Jezus nie zna 

ciasnego fanatyzmu. „Kto wam 

poda kubek wody do picia, 

dlatego, że należycie do Chry-

stusa, zaprawdę powiadam 

wam, nie utraci swojej nagro-

dy”. Sobór Wat. II wyraźnie i 

wprost mówi: „Tych, którzy w 

sprawach społecznych lub nawet 

religijnych, inaczej niż my 

myślą i postępują, należy rów-

nież poważać i kochać. Im 

bowiem bardziej dogłębnie w 

duchu uprzejmości i miłości 

pojmujemy ich sposób myśle-

nia, tym łatwiej będziemy mogli 

z nimi zawiązać dialog… Trze-

ba odróżniać błąd –  który 

zawsze winno się odrzucać – od 

błądzącego, który wciąż zacho-

wuje godność osoby, nawet jeśli 

uległ fałszywym, czy mniej 

ścisłym pojęciom religijnym” 

(Gaudium et spes 28). Spróbuj-

my z tą myślą przeżyć nadcho-

dzący tydzień. 
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