
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. 

dziadkowie z obydwu 

stron 

1000 + Janina, Jan Jaku-

bik, Zofia z rodziną 

1130 + Genowefa, 

Edward, Władysław, 

Mariusz, cr. Osiaków, 

Belków 

1300 + Alicja Dymek w 

14 r. śm. 

1800 Zbiorowa: - int. dz.- 

bł. z prośbą o bł. Boże i 

dalszą opiekę dla Marian-

ny, Pawła, Wojtusia i 

Barbary, + Bohdan Koze-

ra w 30 dz. po śm., + 

Irena Prawdzic – Makow-

ska w 16.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  

 

7 listopada, sobota 
700 - wynagradzająca  

800 + Jan Bilski w 1 r. śm. 

1800 zbiorowa;  

1800 – dz.-bł. za 25. lat w 

małżeństwie PP Renaty i 

Marka Januszewskich z 

prośbą o bł. Boże dla 

dzieci i cr. 

 

8 LISTOPADA, 32 

NIEDZIELA ZWYKŁA 

700 + Wiesław, Maria 

Łysiakowie 

830 + Anna, Genowefa, 

Stanisław Baranek, Hen-

ryk Bogucki, Maria, 

Franciszek Luchowscy, 

Szymkowiak, Ks. Feliks 

Folejewski 

900 - wolna 

1800 zbiorowa: + Stani-

sław, Genowefa Maciak, 

Maria, Franciszek Zul-

czyk, Michał, Przemy-

sław, Halina Zdanowicz; 

+ Jakub, Maria Urban, 

Władysław, Krystyna 

Omietańscy; +  Jerzy 

Kołodziej i jego rodzina 

 

3 listopada, wtorek  
700 + Wanda Lewicka 

800 + Wacław w 54 r.śm., 

Pelagia, Jadwiga, Włady-

sław, Jan, Stanisław, cr. 

Grochowskich, Okliń-

skich 

1800 zbiorowa: + Marian-

na – Alfreda Pazura 

4 listopada, środa, Św. 

Karola Boromeusza, 

biskupa, wspomnienie 
700 + Stanisław Lewicki 

800 + Józef Sapiński 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata,  z prośbą o Jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, krzy-

INTENCJE MSZALNE 

Wszystkich  

Świętych  

01.11.2015 

1 LISTOPADA, 31 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA, WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH, uroczy-

stość 

700 – o powołania do 

Zgromadzenia Sióstr 

Rodziny Maryi 

830 + Lena Bartoch w 2 r. 

śm. 

1000 – RM; w intencjach 

Ojca Św., Kościoła, Oj-

czyzny, Radia Maryja, 

Naszego Dziennika, TV 

Trwam i o łaskę życia 

wiecznego dla wszyst-

kich zmarłych pod Smo-

leńskiem   

1130 + Ewa, Leszek, Sta-

nisława(k), Apolonia, 

Józef i Józef 

1300 + Stanisław Niewia-

rowski 

1800 zbiorowa: - dz.-bł. w 

int. Prezydenta Andrzeja 

Dudy  

 

 

2 listopada, poniedzia-

łek, Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 
700 + siostry, rodziców, 

dobrodziejów ze Zgroma-

dzenia Sióstr Rodziny 

Maryi  

800 + Witold, Wanda 

Szarszewscy, s. Rafaela 

żowi i Ewangelii, wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - o łaskę zdrowia 

dla Pawła, + Stanisława, 

Zofia, Zofia, Aleksander, 

Wiesława(k), Agata, + 

Stanisław, Zofia Sędek, 

Zofia i Aleksander Kulik, 

Wiesława(k) Jaworska, + 

Anna, Katarzyna Gajew-

skie  

 

5 listopada, czwartek  
700 + Ewelina i Florian 

Prawdzic - Makowscy 

800 – o pomoc w rozwią-

zaniu trudnej sprawy 

1800 zbiorowa: + Krysty-

na Supeł w 30 dz. po śm. 

6 listopada, piątek 
700 – intencja dz.-bł. 

Maksymiliana Sapińskie-

go 

800 + Weronika, Tadeusz, 

Janina Kaczorowscy, 

Józefa(k), Władysław 

Kowalscy 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Aleksander Juzala 

w 14 r. śm., Zbigniew 

Juzala; + Bożena w 1 r. 

śm. 

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

www.anin.parafia.infoNr 320 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  Uroczystość Wszystkich Świętych  

01.11.2015 r. 

 

 Dziś - 1 listopada - obchodzimy Uroczystość Wszyst-

kich 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 Wspomnienie 

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 będziemy 

za zmarłych polecanych w Wypominkach (część), a 

po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się procesja we-

wnątrz kościoła do 5-ciu stacji połączona z całą Mo-

dlitwą Wypominkową.  

  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać wielo-

krotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całkowite darowanie 

nie tylko grzechów, ale i kar za nie. Warunki uzy-

skania odpustu zupełnego: 

  Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet 

powszedniego. 

  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego 

grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna 

  Przyjęcie Komunii świętej 

  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której 

modli się Ojciec święty 

  Wykonanie czynności związanej z odpustem Czyn-

nością tą może być: 
  Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 listo-

pada - odpust dla osoby zmarłej 

  Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach 

Ojca świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku 

dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą zwią-

zany jest odpust; między tymi elementami musi jed-

nak istnieć związek. 

  Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów 

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 nie-

Ap 7,2-4.9-

14; 1 J 3,1-3; 

Mt 5,1-12a  

Jezus, widząc tłumy, 
wyszedł na górę. A gdy 

usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. 

Wtedy otworzył swoje 

usta i nauczał ich tymi 
słowami: Błogosławieni 

ubodzy w duchu, albo-

wiem do nich należy 
królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni 

będą pocieszeni. Błogo-

sławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą 

ziemię. Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albo-

wiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosier-

dzia dostąpią. Błogosła-
wieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglą-
dać będą. Błogosławieni, 

którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy 

cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, 

gdy /ludzie/ wam urągają 
i prześladują was, i gdy z 

mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe 

na was. Cieszcie się i 

radujcie, albowiem wiel-
ka jest wasza nagroda w 

niebie.  

dzielę o 17:15 w salce pod kancelarią parafialną, a 

potem do wspólnego śpiewania podczas Mszy św. o 

godzinie 18. Zaproszenie kierujemy w sposób szcze-

gólny do młodzieży, która w zeszłym tygodniu przy-

jęła sakrament bierzmowania. 

  W dniu 3 listopada 2015 r. (wtorek) w Filharmonii 

Narodowej ul. Moniuszki 5 odbędzie się koncert ka-

meralny - wystąpi zespół instrumentalny Con Passio-

ne, Jerzy Cembrzyński, Ars Chori, Zbigniew Tup-

czyński... i treny naszej anińskiej poetki i działacz-

ki Komitetu Budowy Organów -  Pani Aldony 

Kraus. Serdecznie zapraszamy w imieniu P. Aldony. 

Poniżej link na stronę filharmonii gdzie można zaku-

pić bilety a w załączniku plakat z informację o kon-

cercie. https://filharmonianarodowa.bilety24.pl/

tickets/seat/id/93299/type/1/section/302 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek 

i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miłosier-

dzia 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 wynagradzający o 

godz. 6.30.  

 Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy na 

pierwsze obowiązkowe spotkanie w przyszłą nie-

dzielę, tj. 8 listopada po Mszy św. o godz. 11.30. Spo-

tkanie odbędzie się w sali katechetycznej przy kance-

larii. Spotkanie poprowadzi Ks. Marek 

 W przyszłą niedzielę, podczas comiesięcznej kwesty 

na budowę organów piszczałkowych w naszym 

kościele, rozprowadzane będą kalendarze ścienne na 

rok 2016. Liczne zdjęcia ilustrujące każdy miesiąc 

przypomną nam ważne wydarzenia z życia naszej 

parafii. Serdecznie zachęcamy do kupna kalendarza. 

 Wypominki zmarłych motocyklistów z Asystą Mo-

tocyklowego Rajdu Katyńskiego odbędą się 8 listopa-

da na Mszy św. o godz. 13.00  

 Wieczorem 8 listopada o godz. 19.00 zapraszamy na 

kolejny wykład Kursu Biblijnego, którego tematem 

będą Listy Św. Pawła. 

Niedziela – Uroczystość 

Wszystkich Świętych 

 

 Życie się zmienia 
 
 Święci i wszyscy zbawieni, 

to obfity plon, który wciąż 

wyrasta ze śmierci i zmar-

twychwstania Jezusa. Myśli-

my o dniu, gdy zbawieni 

zajaśnieją „jak gwiazdy w 

królestwie Ojca swego” (Mk 

13,43). Tymczasem uginamy 

się pod ciężarem życia docze-

snego. Podtrzymuje nas wiara 

w „Świętych obcowanie”, 
zjednoczenie z tymi, którzy 

już są przed tronem Ojca, z 

„Każdego narodu i wszystkich 

pokoleń, ludów i języków” 

(Czyt. I). My sami, którzy na 

ziemi żyjemy, tylko z wielkim 

trudem pojmujemy, czym 

będziemy, gdy zobaczymy 

Chrystusa „takim, jaki jest”. 

On pierwszy wypełnił w 

sposób doskonały program 
zawarty w Ośmiu Błogosła-

wieństwach. Niezliczona 

rzesza błogosławionych w 

niebie, którym dziś oddajemy 

cześć, to ci, którzy za życia na 

ziemi upodobnili się do ubo-

giego, cichego i miłosiernego 

Jezusa. Radujemy się dzisiaj z 

nimi, ponieważ mamy w 

niebie tak wielu orędowni-

ków, a wśród nich są nasi 

najbliżsi. Wielkie dzieła 
ludzkie powstają w ciszy i 

skupieniu, a dobro i piękno 

serc ludzkich wyzwala się w 

kontemplacji – to też droga do 

świętości. Mamy pewność i 

gwarancję, że kiedyś połączy-

my się z nimi. Tą pewnością i 

gwarancją jest Jezus Chrystus, 

który ukazał nam drogę do 

domu Ojca. Ta pewność 

łagodzi nasz ból. Wierzymy, 
że mocniejsza od śmierci jest 

odwieczna miłość Boga i Jego 

niepojęte miłosierdzie. Pra-

gnie On wszystkich wprowa-

dzić do swego domu ojcow-

skiego.  

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151101.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151101.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151101.htm#czytania
https://filharmonianarodowa.bilety24.pl/tickets/seat/id/93299/type/1/section/302
https://filharmonianarodowa.bilety24.pl/tickets/seat/id/93299/type/1/section/302

