
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. 

berg (dowódca dywi-

zjonu 303), Maria 

Henneberg 

1800 zbiorowa: + Ste-

fania, Jan, Zdzisław 

Korcz, Janina, Michał 

Misztal 

29 LISTOPADA, 1 

Niedziela Adwentu 
700 – wolna 

830 + Leszek w 23 r. 

śm. 

1000 KR 

11
30 + Andrzej Ka-

miński z racji imienin 

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  

ki Bożej, + Leszek 

Zaręba i zm. z rodzi-

ny, + Helena Miąk-

czyńska, Maria Eme-

rych, Stanisława (k) 

Falencik i jej syn 

27 listopada, piątek 

700 + Jerzy Kusak i 

jego rodzice, Stani-

sław (m), Zofia Rado-

życcy 

800 - wolna 

1800 zbiorowa za 

zmarłych:  

28 listopada, sobota  
700 - wolna 

800 + Zdzisław Henne-

Leokadia i Władysła-

wa (k), Rita Danuta 

Porębska 

23 listopada, ponie-

działek 
700 – wolna 

700 - wolna 

800 + Aleksander Woź-

nica w 39 r. śm., Sta-

nisława (k) , Piotr 

Grajda, Jerzy Marku-

szewski oraz zm. z ich 

rodzin 

1800 zbiorowa:  - za 

dusze w czyśćcu cier-

piące i za konających 

24 listopada, wtorek, 

Św. męczenników 

Andrzeja Dung-Lac, 

prezbitera, i Towa-

rzyszy, wspomnienie  

700 – wolna 

800 - wolna 

1800 zbiorowa: + Fran-

ciszek Adamski w 30 

r. śm. 

25 listopada, środa 
700 + Katarzyna, Józef  

(m), zmarli z rodziny,  

8
00 + Helena Kłos w 

17 r. śm., Karol Kłos 

800 + Ks. Andrzej w 

20. r.śm. 

INTENCJE MSZALNE 

34. Niedziela Zwykła 

Jezusa Chrystusa,  

Króla Wszechświata 

22.11.2015 

 22 LISTOPADA, 34 

NIEDZIELA ZWY-

KŁA, Jezusa Chry-

stusa, Króla Wszech-

świata, uroczystość 

700 – za Parafian 

830 + Krystyna Saga-

nek 

1000 + Józefa (k) 

Chmiel w 31 r. śm. 

oraz jej dziadkowie, 

rodzice, teściowie, 

brat, mąż, synowie i 

zięć 

1130 + Tadeusz, Danu-

ta, Julian, Maria, Ewa 

Bulik, Tadeusz Ry-

ciuk, Jan i Bronisława 

(k) Jarosz 

1300 – int. dziękczyn-

na w podziękowaniu 

za 30 lat małżeństwa 

Ewy i Andrzeja, z 

prośbą o dalsze błogo-

sławieństwo 

1800 zbiorowa: - w 

intencji Romana Trza-

skowskiego z ok. 40 

rocznicy urodzin, z 

prośbą o bł. Boże i 

wszelkie potrzebne 

łaski,  + Hanna Mi-

łosz, Cr. Mościckich, 

18
00  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, 

aby Polska była wier-

na Bogu, krzyżowi i 

Ewangelii, wypełnia-

jąc swoje Śluby Jasno-

górskie; - o łaskę zdro-

wia dla Pawła, + Anna 

i Katarzyna Gajewskie  

26 listopada, czwar-

tek 
700 + Ludwika (k), 

Jan, Łucja, Janina 

Władysław 

800 – wolna 

1800 zbiorowa: - int. 

dz.-bł. w 30 r. urodzin 

Katarzyny, z prośbą o 

Boże bł. i opiekę Mat-

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

www.anin.parafia.infoNr 323 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  34 Niedzielę Zwykłą  

Jezusa Chrystusa,  

Króla Wszechświata 

22.11.2015 r. 

 

  Dziś, w niedzielę - ostatnią w tym roku li-

turgicznym - Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata. 

 Udziela się odpustu zupełnego wiernym, 

którzy odmówią publicznie akt poświęcenia 

rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi - O, 

Jezu najsłodszy, Odkupicielu. 

 Ks. Marek zaprasza wszystkich kandyda-

tów do Bierzmowania na katechezę po 

Mszy św. dziś, o godz. 11.30. Można jesz-

cze dopisać się do listy kandydatów. 

 Dzisiaj po każdej mszy św. przy stoliku pod 

chórem rozprowadzane będą ilustrowane 

zdjęciami z życia naszej parafii kalendarze 

ścienne na przyszły rok. Serdecznie zachę-

camy do skorzystania z tej formy wsparcia 

parafialnego dzieła. 

 W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Ad-

went. Msza św. roratnia ku czci NMP bę-

dzie odprawiana codziennie /oprócz nie-

dziel/ o godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie 

dzieci z lampionami. Rekolekcje Adwento-

we rozpoczną się w 3. Niedzielę Adwentu 

tj. 13 grudnia i trwać będą do wtorku - 15 

grudnia włącznie. 

 Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 

członków i sympatyków na 24. ogólnopol-

skie spotkanie Rodziny Radia Maryja do 

Torunia, która odbędzie się 05 grudnia  

2015. Bliższe informacje w kiosku. 

 Uniq Fight Club zaprasza dziś,  w niedzielę 

22 listopada dzieci z rodzicami na bezpłatne 

Dn 7,13-14; 

Ap 1,5-8; 

J 18,33b-37  

Piłat powiedział do 

Jezusa: Czy Ty jesteś 

Królem żydowskim? 

Jezus odpowiedział: 

Czy to mówisz od 

siebie, czy też inni 

powiedzieli ci o 

Mnie? Piłat odparł: 

Czy ja jestem Ży-

dem? Naród Twój i 

arcykapłani wydali 

mi Ciebie. Coś uczy-

nił? Odpowiedział 

Jezus: Królestwo 

moje nie jest z tego 

świata. Gdyby króle-

stwo moje było z 

tego świata, słudzy 

moi biliby się, abym 

nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś 

królestwo moje nie 

jest stąd. Piłat zatem 

powiedział do Niego: 

A więc jesteś kró-

lem? / Odpowiedział 

Jezus: / Tak, jestem 

królem. Ja się na to 

narodziłem i na to 

przyszedłem na 

świat, aby dać świa-

dectwo prawdzie. 

Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha moje-

go głosu.  

zajęcia sportowe po Mszy św. o godz. 

11.30. Należy przynieść ze sobą strój spor-

towy (jak na WF-ie) 

 Witam Szanownych Wolontariuszy ! Cie-

szę się, że za kilka dni będziemy mogli spo-

tkać się w gronie osób pragnących wesprzeć 

przygotowania do Światowych Dni Mło-

dzieży w Parafii MB Królowej Polski w 

Warszawie - Aninie. Okazją do tego będzie 

spotkanie, które odbędzie się w Radości w 

najbliższy poniedziałek, czyli 23.11.2015 

r., o godz. 20. przy ul. Izbickiej 7. (w Domu 

Parafialnym). Wcześniej, tj. od godz. 

18:00, proponuję spotkać się i poznać bliżej 

we własnym gronie w pizzerii "Pizza z Ra-

dości", przy ul. Panny Wodnej 46/48 

(bazarek, pawilon 11/12). Spotkanie prowa-

dzić będzie ks. Marcin Ożóg, proboszcz 

parafii Dobrego Pasterza przy ul. Przewodo-

wej w Miedzeszynie, który koordynuje spra-

wy przygotowań do ŚDM w ramach Rejonu 

Południe. Do zobaczenia; Tomek Szarek 

 Nasza Diecezjalna Telewizja Internetowa 

SALVETV przesyła relację uroczystości: 

Mszy świętej w rocznicę odzyskania nie-

podległości oraz przyznania odznaczeń pań-

stwowych przez Prezydenta, w tym dla Abp 

Henryka Hosera SAC za wybitne zasługi dla 

polskiego Kościoła oraz osiągnięcia w pracy 

duszpasterskiej. 

Msza święta 11 listopada 2015  

link: https://youtu.be/IxVhObInbxU 

Polonia Restituta dla abp. Henryka Hose-

ra SAC!  

link: https://youtu.be/Ii19ZthiBTM 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu. 

XXXIV Niedziela –  

Uroczystość Chrystusa 

Króla  

 Królestwo nie z tego świata 

Historia ludzka zna wiele 

królestw i potęg, które zda-

wały się być wieczne, a 

pogrążyły się w mrokach 

wieków. Jest tylko jedno 

Królestwo, „które nie prze-

minie… i nie ulegnie zagła-

dzie” (Dn 7,14). My należy-

my do tego Królestwa, bo 

ono w nas jest. Królestwo 

Chrystusa jest oparte na 

wiecznych filarach: „prawdy, 

miłości, sprawiedliwości, 

pokoju i łaski”, mówi dzisiej-

sza liturgia. Dziwne jest to 

Królestwo, bo chociaż jest w 

nas i na tym świecie, to 

jednak nie do tego świata 

należy. „Królestwo moje nie 

jest z tego świata” – mówi 

Jezus. Jemu to została prze-

kazana władza, „która nie 

przemija i królestwo, które 

nie zaginie”. Jakie jest Jego 

posłannictwo dowiedział się 

najpierw Piłat: „Na to się 

narodziłem i na to przysze-

dłem na świat, aby dać świa-

dectwo prawdzie”. Swoją 

męką, śmiercią i zmartwych-

wstaniem zdobył nas na 

własność. Swoje Królestwo 

stwarza przez naszą myśl, 

przez pracę i służbę miłości 

w układach międzyludzkich. 

On sam jest dla świata: 

„Drogą, Prawdą i Życiem”. 

Taki jest nasz Król Jezus 

Chrystus, „który przyjdzie w 

swej chwale i zasiądzie na 

tronie. Zbiorą się przed Nim 

wszystkie narody, a On 

będzie im Panem i Królem”. 

Odezwie się do nich: 

„Pójdźcie błogosławieni Ojca 

mojego, weźmijcie w posia-

danie królestwo przygotowa-

ne wam od założenia świata”. 

http://mateusz.pl/czytania/2015/20151122.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151122.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2015/20151122.htm#czytania
http://em.isender.pl/l/911959811/fdd50cae/5702/325617
http://em.isender.pl/l/911959811/fdd50cae/5702/325618

