
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 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. 

28 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 + Stanisław Stanik /

greg.10/ 

830 + Stanisław, Janina, 

Marianna, Michał 

Wochniak, Józef, Józe-

fa (k) Pełka 

1000 + Jan Płoński 

1130 + Piotr Dorabial-
ski 

1300 + Edward Krze-

miński z racji imienin 

1300 – o szczęśliwą 

operację dla Pawła, 

łaskę zdrowia i Bł. 

Boże dla całej rodziny  

1800 zajęta 

 

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  

dla Szymona 

800 + Stanisław Stanik /

greg.8/ 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

10 października, so-

bota 
700 + Stanisław Stober-

ski w 24. r.śm. 

800 + Stanisław Stanik /
greg.9/ 

1615 ślub: Wypyska i 

Cieślikowski 

1800 + Tadeusz Siecz-

kowski w 40. r.śm. 

 

11 PAŹDZIERNIKA, 

dziennym życiu z oka-

zji imienin 

800 + Stanisław Stanik /

greg.4/ 

1800 + Janusz Lacho-

wicz w 1 r. śm. 

1800 + Sabina, Elżbieta, 

Władysław Morawscy 

6 października, wto-

rek  
700 + Ryszard Bara-

nowski z ok. urodzin  

800 + Stanisław Stanik /

greg.5/  

1800 + Jan Lewiński 

1800 + Brunon i Helena 

Radulscy, ich rodzice i 

rodzeństwo 

7 października, środa, 

Najświętszej Maryi 

Panny Różańcowej, 

wspomnienie 
7

00 + Stanisław Stanik /

greg.6/ 

800 + Ludwik 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata,  

z prośbą o Jego introni-

zację w naszych ser-

cach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie i całym 

INTENCJE MSZALNE 

27 Niedziela 

Zwykła  

04.10.2015 

4 października, 27 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA 

700 + Stanisław Stanik /

greg.3/ 

830  + Halina Godlew-

ska w 6 r. śm. 

1000 – int. RM, - w 

intencjach Ojca Św., 

Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego 

Dziennika, i zbliżają-

cych się wyborów 

1130 + Helena Przyczka 

w 19. r. śm., cr. Przy-

czków 

1300  zbiorowa: - 

chrzest - Antoni Bu-

cior; + Józef Głowacki 

w 2. r. śm.; + Ludwik, 

Katarzyna i Marian 

18
00 + Henryk w 4. 

r.śm. 

1800  + Halina, Szcze-

pan, zm. z cr. 

5 października, po-

niedziałek, Św. Fau-

styny Kowalskiej, 

dziewicy, wspomnie-

nie 
700  w int. S. Rafaeli, o 

bł. Boże i wszelkie 

potrzebne łaski w co-

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

krzyżowi i Ewangelii, 

wypełniając swoje Ślu-

by Jasnogórskie; - o 

Boże bł. i opiekę MB 

na każdy dzień, o Bł. 

Boże dla członków 

Rodziny Różańcowej i 
ich Rodzin, a życie 

wieczne dla zmarłych; 

+ Józefa (k) i Jan 

Błachnio w rocz. 

śmierci; + Anna Adam-

czuk 

8 października, 

czwartek 
700 – wolna 

800 + Stanisław Stanik /

greg.7/ 

1800 wolna 

1800 wolna 

9 października, pią-

tek, Bł. Wincentego 

Kadłubka, biskupa, 

wspomnienie 
700 – o szczęśliwą ope-

rację i łaskę zdrowia 

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

www.anin.parafia.infoNr 316 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  27 Niedzielę Zwykłą  

04.10.2015 r. 

 

 Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu 

zapraszamy na wspólne nabożeństwo połączone 

z błogosławieństwem zwierząt dziś - 04.10 na 

godz. 16.00 przy ołtarzu polowym przy figurze 

św. Franciszka. 

 We środę 23 września rozpoczęły się Rekolek-

cje Ewangelizacyjne Odnowy REO. Jeżeli ktoś 

nie mógł być na pierwszym spotkaniu, a pragnie 

uczestniczyć w tych rekolekcjach, to może jesz-

cze dołączyć do grupy rekolektantów we środę 7 

października o godz. 19 w dolnej kaplicy. Zapra-

szamy serdecznie. 

 W tym tygodniu rozpoczął się październik, a 

wraz z nim Nabożeństwa Różańcowe. Zapra-

szamy codziennie o godz. 17.15. W tym miesią-

cu Kościół udziela odpustu zupełnego wiernym, 

którzy pobożnie odmówią różaniec w kościele, 

kaplicy, w rodzinie. Należy odmówić pięć ta-

jemnic w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy 

połączyć rozważanie tajemnic, a przy odmawia-

niu publicznym tajemnice muszą być zapowia-

dane. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 

dzieci będzie w każdą środę października o 

godz. 17.15. Panowie z Koła Różańcowego pro-

wadzić będą Różaniec w poniedziałki, Rodzina 

Radia Maryja we czwartki, a Odnowa w Duchu 

św. w piątki. 

 W przyszłą niedzielę w ramach rocznego przy-

gotowania dzieci do Pierwszej Komunii Św. i 

ich rodziców zapraszamy na Mszę św. o godz. 

11.30, którą będzie prowadził ks. Proboszcz. 

Obecność dzieci obowiązkowa. 11 października 

dzieci otrzymają Książeczkę do Nabożeństwa . 

 Minął właśnie rok od podjęcia przez Parafię 

inicjatywy budowy organów piszczałkowych 

w naszym kościele. Z tej racji w przyszłą nie-

dzielę, przy okazji comiesięcznej kwesty na ten 

Rdz 2,18-24;  

Ps 128,1-6;  

Hbr 2,9-11;  

1 J 4,12;  

Mk 10,2-16  

Faryzeusze przystąpili do 

Jezusa i chcąc Go wystawić 

na próbę, pytali Go, czy 

wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając zapytał ich: 

Co wam nakazał Mojżesz? 

Oni rzekli: Mojżesz pozwolił 

napisać list rozwodowy i 

oddalić. Wówczas Jezus 

rzekł do nich: Przez wzgląd 

na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to 

przykazanie. Lecz na począt-

ku stworzenia Bóg stworzył 

ich jako mężczyznę i kobie-

tę: dlatego opuści człowiek 

ojca swego i matkę i złączy 

się ze swoją żoną, i będą 

oboje jednym ciałem. A tak 

już nie są dwoje, lecz jedno 

ciało. Co więc Bóg złączył, 

tego człowiek niech nie 

rozdziela! W domu ucznio-

wie raz jeszcze pytali Go o 

to. Powiedział im: Kto 

oddala żonę swoją, a bierze 

inną, popełnia cudzołóstwo 

względem niej. I jeśli żona 

opuści swego męża, a wyj-

dzie za innego, popełnia 

cudzołóstwo. Przynosili Mu 

również dzieci, żeby ich 

dotknął; lecz uczniowie 

szorstko zabraniali im tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył 

się i rzekł do nich: Pozwól-

cie dzieciom przychodzić do 

Mnie, nie przeszkadzajcie 

im; do takich bowiem należy 

królestwo Boże. Zaprawdę, 

powiadam wam: Kto nie 

przyjmie królestwa Bożego 

jak dziecko, ten nie wejdzie 

do niego. I biorąc je w 

objęcia, kładł na nie ręce i 

błogosławił je.  

instrument, członkowie Parafialnego Komitetu 

Budowy Organów będą informowali o dotych-

czasowych działaniach i planach na kolejny rok. 

Cegiełki o wartości od 50 zł wzwyż są dostępne 

w Zakrystii i kancelarii parafialnej.  

 18 października (niedziela) odbędzie się w na-

szej Parafii Wizytacja Kanoniczna J.E. Ks. Bpa 

Marka Solarczyka. O godzinie 10.00 Ks. Biskup 

udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej mło-

dzieży. Prosimy poszczególne grupy: modlitew-

ne, liturgiczne i charytatywne o przygotowanie 

raportów ze swojej 5-letniej pracy. 

 W dniu dzisiejszym po Mszach świętych będą 

kontynuowane zapisy osób pragnących zaanga-

żować się w naszej parafii w organizację Świa-

towych Dni Młodzieży (w skrócie: ŚDM) w 

dniach od 20 do 25 lipca 2016 r. Przypominamy, 

że istnieją dwie możliwości pomocy: przyjęcie 

pielgrzymów do swoich rodzin albo pomoc wo-

lontarialna przy parafii. Ze względów organiza-

cyjnych prosimy zgłaszać się tylko do jednej z 

wyżej wymienionych grup. Serdecznie dziękuje-

my za już dokonane deklaracje wsparcia. Osoby, 

które chciałyby się zapisać w innym terminie lub 

mają pytania dotyczące niniejszej sprawy, mogą 

się skontaktować z koordynatorem parafialnym 

ŚDM, p. Tomaszem Szarkiem osobiście, pod 

telefonem: (+48) 534-100-127 lub pod e-

mailem: tsz.szarek@gmail.com. Z góry serdecz-

ne Bóg zapłać za wszelkie przejawy wsparcia, w 

szczególności wsparcia modlitewnego, tego 

wielkiego dzieła zapoczątkowanego przez św. 

papieża Jana Pawła II w 1985 r. 

 Można już rezerwować intencje mszalne na 

przyszły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii 

lub kancelarii parafialnej. 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominko-

wej przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. Wie-

czorne Msze święte - w listopadzie codziennie, a 

w ciągu roku w każdy piątek - odprawiane są w 

intencjach wypominkowych. Kartki są wyłożone 

na stolikach przy wyjściu z kościoła.  

XXVII Niedziela zwykła – 

4.10  

 

 Świadectwo naszej wiary 

 

 Wiemy, że podobieństwem 

Bożym jesteśmy obdarzeni; 

władzą i odpowiedzialnością, a 

przede wszystkim miłością, 

„która wszystko przetrwa” i nie 

kończy się na ziemi. Decyduje-

my o dziejach świata, w którym 

żyjemy, o losach i życiu wszel-

kiego stworzenia, ale sami 

potrzebujemy miłości i pomocy 

drugiego człowieka. Tymcza-

sem nie jest to takie proste. To 

bowiem łączy się z konieczno-

ścią dawania siebie, czyli z 

gotowością na rezygnację z 

własnej odrębności, na poświę-

cenie własnych zachcianek i 

przyjemności. Właśnie ta 

gotowość na ofiarne spalanie 

się i dawanie siebie jest obra-

zem miłości, bez której nikt 

normalny nie wyobraża sobie 

małżeństwa. Świadczą o tym 

dzieje ludzkości i wszelkiego 

rodzaju badania naukowe. Bez 

miłości nie będzie prawdziwej 

jedności i wiary dwojga ludzi 

w siebie, że „wszystko może-

my w Tym, który nas umac-

nia”. Miłość rozumna łączy i 

pomaga ugruntować związek i 

cele małżeństwa. Oczywiście, 

taką miłość trzeba wypracować 

i pielęgnować już od pierwsze-

go spojrzenia. Potrzebujemy do 

tego wsparcia moralnego i 

bliskości na płaszczyźnie 

duchowej i fizycznej w różnych 

chwilach życia. Takie myśli 

podsuwają nam dzisiejsze 

czytania liturgiczne. Ewange-

liczny ideał małżeństwa i 

rodziny wyznacza – z jednej 

strony – pełny wymiar naszego 

człowieczeństwa, a z drugiej 

strony miarę naszego włączenia 

się w rzeczywistość Bosko–

Ludzką Chrystusa. Ta wspólno-

ta ciągle się staje przez osobo-

wą miłość, jej zaś rozwój jest 

zwycięstwem i rozwojem całej 

Wspólnoty Wierzących. Miło-

sierdziu Bożemu czas przeka-

zać losy ludzkiej rodziny. 

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151004.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151004.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151004.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151004.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151004.htm#czytania
mailto:tsz.szarek@gmail.com

