
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. 

Kazimierz Pieniążek, 

Jadwiga Wilczańska, 

zm. z ich rodzin 

 

1 LISTOPADA, 31 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA, WSZYST-

KICH ŚWIĘTYCH, 

uroczystość 

700 – o powołania do 

Zgromadzenia Sióstr 

Rodziny Maryi 

830 + Lena Bartoch w 2 

r. śm. 

1000 – RM 

1130 zajęta 
1300 wolna 

1800 Zbiorowa:  

 

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  

greg. 29/ 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Urszula 

Wyrwicz – Broniatow-

ska w 2 r. śm. 

31 października, so-

bota 
700 - wolna  

800 + Stanisław Sta-

nik /greg. 30/ 

1800 + Jadwiga Szeląg 

w 19 r. śm., Antoni 

Szeląg 

1800 + Wanda i Feliks 

Chajewscy, Zofia Elż-

bieta, Ina, Jerzy Ze-
mbowicz, Krystyna i 

podróż i Boże błogo-

sławieństwo dla 

Krzysztofa i Macieja 

1800 wolna 

 

27 października, wto-

rek  
700 + Jerzy Kusak 

800 + Stanisław Sta-

nik /greg. 26/  

1800 + Józefa (k) i 

Aleksander Kalata, 

Michał i Józefa (k) 

Sowa 

28 października, śro-

da, Św. Ap. Szymona 

i Judy Tadeusza, 

święto 
700 + Siostra Antonina  

Labuda 

700 wolna 

800 + Stanisław Sta-

nik /greg. 27/ 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  

z prośbą o Jego intro-

nizację w naszych 

sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie i 

całym świecie; - za 

Krucjatę Różańcową, 

INTENCJE MSZALNE 

30 Niedziela 

Zwykła  

25.10.2015 

25 PAŹDZIERNIKA, 

30 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

700 + Stanisław Sta-

nik /greg. 24/ 
830 + Mieczysława (k) 

i Mieczysław, Miro-

sław Krasnodębscy, 

Jan i Genowefa Kar-

czewscy 

1000 – int. KR, + Ks. 

Wiesław Kalisiak 

1130 + Bogdan Narbutt 

w 16. r.śm. 

1130  - dz.-bł. PP Anny 

i Andrzeja Chrościń-
skich  w 30. r. ślubu z 

prośbą o bł. Boże dla 

cr. 

1300 + cr. Kwiatkow-

skich i Kocięckich 

1300 – dz.-bł. PP Danu-

ty i Jana Kępińskich w 

44. r. ślubu, z prośbą i 

bł. Boże dla cr.  

1800 + Wacław Zając 

w 29. r.śm. 

26 października, po-

niedziałek 
700 + Maria, Kazimierz 

Tylman  

800 + Stanisław Sta-

nik /greg. 25/ 

1800 – o szczęśliwą 

aby Polska była wierna 

Bogu, krzyżowi i 

Ewangelii, wypełniając 

swoje Śluby Jasnogór-

skie; - o bł. Boże i 
wszelkie potrzebne 

łaski dla ojca Tadeusza 

Rydzyka z ok. imienin, 

+ Annę, Katarzynę 

Gajewskie 

29 października, 

czwartek,  
700 + Władysław i Ele-

onora Korbasińscy, ich 

dzieci, zięć i wnuk 

800 + Ryszarda (k) 
Urawska 

1800 + Stanisław Sta-

nik /greg. 28/ 

1800 zajęta 

30 października, pią-

tek 
700 + Siostra Antonina 

Labuda 

800 + Jacek, Waldemar 

Kruszewski, Piotr Zie-

liński 
800 + Stanisław Stanik /
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  30 Niedzielę Zwykłą  

25.10.2015 r. 

 

 W dzisiejszą niedzielę modlimy się w sposób 

szczególny w intencji przyszłorocznych Świato-

wych Dni Młodzieży. Nasza Diecezja na czas 

przygotowań do tego wydarzenia przyjęła nazwę 

„Betlejem” – miejsce narodzin Pana Jezusa. Stąd 

też data tej intencji – 25 dzień miesiąca. 

 W najbliższą niedzielę - 1 listopada - obchodzimy 

Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 

będą odprawiane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 

13.00 i 18.00 (zbiorowa).  

2 listopada - poniedziałek - przypada Wspomnie-

nie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 

będą odprawione o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00 

(zbiorowa). W każdej Mszy św. modlić się będzie-

my za zmarłych polecanych w Wypominkach 

(część), a po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się 

procesja wewnątrz kościoła do 5-ciu stacji połączo-

na z całą Modlitwą Wypominkową.  

  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać wie-

lokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całkowite daro-

wanie nie tylko grzechów, ale i kar za nie. Warun-

ki uzyskania odpustu zupełnego: 

  Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, 

nawet powszedniego. 

  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczo-

nego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramental-

na 

  Przyjęcie Komunii świętej 

  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w 

której modli się Ojciec święty 

  Wykonanie czynności związanej z odpustem 

Czynnością tą może być: 

  Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 

listopada - odpust dla osoby zmarłej 

  Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w inten-

cjach Ojca świętego mogą być wypełnione w ciągu 

kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z 

którą związany jest odpust; między tymi elementa-

mi musi jednak istnieć związek. 

  Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpu-

Jr 31,7-9;  

Hbr 5,1-6; 

Mk 10,46-52  

Gdy Jezus wraz z 

uczniami i sporym 

tłumem wychodził z 

Jerycha, niewidomy 

żebrak, Bartymeusz, 

syn Tymeusza, sie-

dział przy drodze. Ten 

słysząc, że to jest 

Jezus z Nazaretu, 

zaczął wołać: Jezusie, 

Synu Dawida, ulituj 

się nade mną! Wielu 

nastawało na niego, 

żeby umilkł. Lecz on 

jeszcze głośniej wołał: 

Synu Dawida, ulituj 

się nade mną! Jezus 

przystanął i rzekł: 

Zawołajcie go! I przy-

wołali niewidomego, 

mówiąc mu: Bądź 

dobrej myśli, wstań, 

woła cię. On zrzucił z 

siebie płaszcz, zerwał 

się i przyszedł do 

Jezusa. A Jezus prze-

mówił do niego: Co 

chcesz, abym ci uczy-

nił? Powiedział Mu 

niewidomy: Rabbuni, 

żebym przejrzał. Je-

zus mu rzekł: Idź, 

twoja wiara cię uzdro-

wiła. Natychmiast 

przejrzał i szedł za 

Nim drogą.  

stów zupełnych, natomiast po jednej Komunii 

świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - 

tylko jeden odpust zupełny. 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominkowej 

przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 

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. 

 Schola młodzieżowa zaprasza na próby w każdą 

niedzielę o 17:15 w salce pod kancelarią parafialną, 

a potem do wspólnego śpiewania podczas Mszy 

św. o godzinie 18. Zaproszenie kierujemy w spo-

sób szczególny do młodzieży, która w zeszłym 

tygodniu przyjęła sakrament bierzmowania. 

 Redakcja Salve Regina i Fundacja Więź Pokoleń 

zaprasza seniorów z wnukami na cykl warsztatów 

filmowych, które odbywać się będą w Klubie Kul-

tury Anin. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w 

najbliższy piątek 30 października o godz. 15. Spo-

tkanie poprowadzi aktor i producent filmowy Woj-

ciech Klata. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 

dzieci będzie w każdą środę października o godz. 

17.15. Panowie z Koła Różańcowego prowadzić 

będą Różaniec w poniedziałki, Panie z Koła Ró-

żańcowego we wtorki, Rodzina Radia Maryja we 

czwartki, a Odnowa w Duchu św. w piątki. Ser-

decznie wszystkich zapraszamy. 

 Można już rezerwować intencje mszalne na przy-

szły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub 

kancelarii parafialnej. 

 Przypominamy, że w zakrystii i kancelarii parafial-

nej można zakupić cegiełki na budowę organów 

piszczałkowych w naszym kościele. Informacje o 

możliwości wpłat bezpośrednio na konto budowy 

organów są dostępne w Biuletynie Parafialnym i na 

stronie internetowej Parafii. 

 Święty Maksymilian Maria Kolbe zwycięża w 

Meksyku. O potędze polskiego ducha a także o tym 

jak KGB zaplanowało operację rozbicia Europy 

przeczytają Państwo w dzisiejszym Naszym 

Dzienniku, który dostępny jest przy wyjściu z 

kościoła. Zachęcamy do zakupu. 

XXX Niedziela zwykła – 25.10 

 

 Spojrzeć inaczej 

 

  „Pan Bóg uczynił wielkie 

rzeczy dla nas” (Psalm). Obda-

rza nas swoim światłem i otwie-

ra nam oczy na widzenie świata 

w całej głębi na naszej drodze 

życia. Zbliża nam tę prawdę 

dzisiejsza Liturgia. Dziś każdy 

z nas nosi w sobie ból niewido-

mego spod Jerycha. Nosimy w 

sobie dramaty serc i sumień. 

Moglibyśmy wołać słowami 

ślepego Bartymeusza: „Jezusie 

ulituj się nade mną”. Uzdrowio-

ny w dzisiejszej Ewangelii 

zrzucił z siebie płaszcz żebraka 

i z radością poszedł drogą za 

Chrystusem. Dla niego Jezus 

stał się światłem życia i dał mu 

poznać swoje drogi. Współcze-

śni Chrystusowi byli świadomi 

spełniania się obietnic proroc-

kich. Bartymeusz też je znał. 

Zawierzył Jezusowi i dzięki tej 

wierze doznał łaski uzdrowie-

nia, oświecenia i łaski Miłosier-

dzia Bożego. Istnieją w naszym 

życiu rzeczy i sprawy, na które 

jesteśmy głusi i ślepi. Taką 

dziedziną dla nas może być 

rzeczywistość Boża. Kiedy 

jednak Bóg otwiera nam oczy, 

pozwalając ją zobaczyć, ogarnia 

nas radość i szczęście. Szczę-

ście jednak zobowiązuje do 

trzymania się tej Drogi. Nie 

wystarczy nam życia, abyśmy 

idąc drogą Jego Ewangelii 

mogli Mu godnie podziękować 

za to, co dla nas uczynił. Za 

dary i ofiary, i za współczucie 

nad słabościami ludzkimi. 

Jeden z najznakomitszych 

pianistów świata – Polak – 

Artur Rubinstein wyznaje, że 

„Jezus Chrystus jest ideałem 

ludzkości. Jego życie, nauka, 

poświęcenie i miłość są najbar-

dziej podniosłym darem dla 

świata … tworząc godność 

ludzkiego bytowania. Kocham 

Go i czczę”. Popatrzmy na 

naszego Papieża, św. Jana 

Pawła II a zrozumiemy, kim dla 

nas winien być Jezus Chrystus 

w codziennym bytowaniu. 

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151025.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151025.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151025.htm#czytania

