
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. 

Adwentu 
700 – za Parafian 

830 + Józefa (k) Matecka 

w 18 r. śm. 

1000 - zajęta 

1130 - wolna 

13
00 + Antoni Okniński 

w 15 r. śm., Leokadia i 

Leopold Żurawscy,  

1300 + Maria Krzyżanow-

ska w 10. r.śm., cr. Jur-

kiewiczów, Kowalskich, 

Kaczyńskich, Dudziń-

skich, Niedzińskich, 

Krzyżanowskich, Gło-

wackich 

1800 + Zdzisław Rokicki 

w 13 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  

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Leokadia Bereda, 

cr. Kaniowskich, Bereda, 

+ Józef Badura w 30. 

dniu po śm. 

12 grudnia, sobota  
630 + Aleksander Woźni-

ca, Stanisława(k), Piotr 

Grajda, Jerzy Marku-

szewski oraz zmarli z ich 

rodzin 

800 + Aleksandra(k), 

Piotr, Jadwiga, Jan, Fran-

ciszek, Ks. Feliks, cr. 

Boguszów 

1800 + Bartosz 

1800 + Franciszka(k) i 

Wiktor Jurczak 

13 grudnia, 3 Niedziela 

ski w 3 r. śm.  

7 grudnia, poniedziałek, 

Św. Ambrożego, bisku-

pa i doktora Kościoła, 

wspomnienie 

630 – wolna 

8
00 + Teresa Prokop  

1800 + Maria Sokolnicka 

– Rawska w wigilię imie-

nin 

1800 – o błog. Boże dla 

Marcina w dniu imienin 

oraz opiekę Matki Bożej 

dla niego i najbliższych 

8 grudnia, wtorek, Nie-

pokalane Poczęcie 

NMP, uroczystość  

630 – w intencji Sióstr 

Rodziny Maryi 

800 –w intencji Marka z 

okazji urodzin 

1800 - zajęta 

1800 + Wiesława Blichar-

ska w 16 r. śm. 

9 grudnia, środa 
630 - wolna 

800 – wolna 

800 – w intencji Polski, 

aby była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewangelii 

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-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

Adwentu  

06.12.2015 

6 grudnia, 2 Niedziela 

Adwentu 
700 + Kajetan Domański 

w 2 r. śm. 

830 + Leokadia, Stani-

sław, Franciszek, Maria, 

Adam, Marcin, cr. Wró-

blów, Wiewiórków, Ra-

dzikowskich 

1000 RM – w intencjach 

Ojca Św. Franciszka, 

Kościoła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika 

11
30 + Tadeusz Olszew-

ski w 2 r. śm., Maria 

Olszewska 

1300 chrzest: Anna Ka-

szyńska; zbiorowa: - w 

intencji Ojczyzny; - o 

zdrowie i siły dla Aliny; 

+ Stanisław Frąckiewicz, 

cr. Szczęsnych, Frąckie-

wiczów, + Marian Mar-

chel w 7 r. śm., + Bartosz 

Dzikowski w 1 r. śm., + 

Marcjanna Świętochow-

ska w 21 r. śm., Broni-

sław Świętochowski, 

Sylwester Paszkowski, + 

Marian, Stefania, Ma-

rianna, Tadeusz Kraków-

ka; + Stefania i Franci-

szek Chmiel; + Bolesław 

Jóźwik i jego rodzice;  

1800 + Ryszard Żebrow-

fii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, krzy-

żowi i Ewangelii, wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - o pomyślne 

wyniki badań, zdrowie i 

Boże bł. dla Pawła; - o bł. 

Boże i opiekę Matki 

Najśw. , o siły duchowe i 

fizyczne z okazji imienin 

dla Barbary Korytkow-

skiej i jej współpracowni-

ków    

10 grudnia, czwartek, 

NMP Loretańskiej, 

wspomnienie 

6
30 - wolna 

800 + Anna, Stanisław, 

Janina, Katarzyna, Alek-

sander Laskus 

1800 + Zygmunt Mariań-

ski w 12 r. śm. 

1800 + Jadwiga Fronczak 

w 16 r. śm., Stefan Fron-

czak w 6 r. śm. 

11 grudnia, piątek 

630 - wolna 

800 - wolna 

800 – wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  2 Niedzielę Adwentu  

06.12.2015 r. 

 

 Przez cały Adwent, Msza św. Roratnia ku czci NMP 

jest odprawiana codziennie /oprócz niedziel/ o godz. 

6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami. 

Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w 3. Niedzielę 

Adwentu tj. 13 grudnia i trwać będą do wtorku - 15 

grudnia włącznie. 

 Dziś, ofiarami do skarbonki na środku kościoła - Dar 

Serca możemy wspierać Kościół na Wschodzie. Bóg 

zapłać. 

 Jak co miesiąc zapraszamy do wspólnej modlitwy i 

Mszy św. w intencji Ojczyzny (z asystą Rajdu Ka-

tyńskiego), dziś 06.12.2015, o godz. 13.00. 

 Dziś, 06 grudnia, po każdej Eucharystii przy bocznym 

wejściu do kościoła będą kontynuowane zapisy osób 

pragnących zaangażować się w naszej parafii w or-

ganizację Światowych Dni Młodzieży (w skrócie: 

ŚDM) w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r. Oprócz 

zapisów będziemy prowadzić sprzedaż oficjalnych 

gadżetów ŚDM. Dochód z niej zostanie przeznaczony 

na organizację tego wydarzenia, którą można także 

wesprzeć składając ofiary do puszek znajdujących się 

na stoliku przy bocznym wejściu do kościoła. Istnieje 

również możliwość dokonania przelewu na rachunek 

bankowy naszej parafii o numerze: 75 1030 1654 

0000 0000 3405 5000 z dopiskiem „Światowe Dni 

Młodzieży”. Po niedzielnej Mszy św. na godz. 11:30, 

czyli ok. godz. 12:40, w dolnej kaplicy kościoła odbę-

dzie się natomiast spotkanie modlitewne dla osób 

pragnących przyjąć pielgrzymów do swoich rodzin. 

Serdecznie zapraszamy. 

  Duchowa adopcja dziecka poczętego odbędzie się 

w naszej parafii we wtorek, w uroczystość Niepokala-

nego Poczęcia NMP - 8 XII - na wieczornej Mszy św. 

Tego dnia msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 

8.00 i 18.00. Formularze Duchowej Adopcji są wyło-

żone na stoliku przy wyjściach z kościoła. 

Serdecznie wszystkich zachęcamy! 

 Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem Adwentu, Parafial-

ny Caritas, 6 i 13 grudnia rozprowadzać będzie świe-

ce, które zapłoną na polskich stołach w czasie Wie-

czerzy Wigilijnej. Wigilijna świeca jest symbolem 

pamięci o naszych bliźnich potrzebujących opieki i 

Ba 5,1-9; 

Flp 1,4-6.8-

11; 

Łk 3,1-6  

Było to w piętnastym 

roku rządów Tyberiu-

sza Cezara. Gdy Pon-

cjusz Piłat był na-

miestnikiem Judei, 

Herod tetrarchą Gali-

lei, brat jego Filip 

tetrarchą Iturei i kraju 

Trachonu, Lizaniasz 

tetrarchą Abileny; za 

najwyższych kapła-

nów Annasza i Kajfa-

sza skierowane zostało 

słowo Boże do Jana, 

syna Zachariasza, na 

pustyni. Obchodził 

więc całą okolicę nad 

Jordanem i głosił 

chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grze-

chów, jak jest napisa-

ne w księdze mów 

proroka Izajasza: Głos 

wołającego na pusty-

ni: Przygotujcie drogę 

Panu, prostujcie ścież-

ki dla Niego! Każda 

dolina niech będzie 

wypełniona, każda 

góra i pagórek zrów-

nane, drogi kręte niech 

się staną prostymi, a 

wyboiste drogami 

gładkimi! I wszyscy 

ludzie ujrzą zbawienie 

Boże.  

uwagi, dlatego zachęcany do jej nabywania. 

 Opłatki na stół wigilijny można nabywać u siostry 

Elżbiety w zakrystii. Można też zaopatrzyć się w 

Kiosku Biura Radia Maryja w Kalendarz Kresowy 

na rok 2016 wydany przez Siostry od Aniołów z 

Wilna. W ten sposób można też pomóc Siostrom w 

pracy apostolskiej. 

 W zakrystii lub u ministrantów jest też możliwość 

zaopatrzenia się w sianko na nasze stoły wigilijne. 

 Dziś, w niedzielę 6 grudnia po Mszy św. o godz. 8.30, 

10.00, 11.30,13.00 organizuje prezentację wyrobów 

osób z niepełnosprawnością ŚDS  Chata z Pomysłami 

na kiermaszu przed kościołem. Zapraszamy  na kier-

masz. Prace te mogą być upominkami mikołajkowymi 

dla bliskiej osoby. Zapraszamy także do pracowni 

rękodzieła w siedzibie ŚDS codziennie  od 8.00- 

16.00, Anin Rzeźbiarska 46 budynek dawnego kina 

„Wrzos”. 

 Za tydzień, 13 grudnia, odbędzie się kolejna kwesta 

na budowę organów w naszym kościele. Na koncie 

mamy już zgromadzone około 20% potrzebnej kwoty, 

to jest ponad 250 tys. zł. Ostatnio stan konta powięk-

szył się istotnie dzięki ofiarom za kalendarze na rok 

2016. Ci z parafian i gości, którzy nie mieli okazji 

zapatrzeć się w kalendarz, będą mogli to zrobić przy 

okazji kwesty. Z góry dziękujemy za modlitwę i 

wszystkie ofiary. 

 Za tydzień - 13 grudnia, w ramach rocznego przygo-

towania dzieci do Pierwszej Komunii Św. i ich ro-

dziców zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30, którą 

będzie prowadził ks. Proboszcz. Obecność dzieci 

obowiązkowa. Dzieci otrzymają figurkę Pana Jezusa 

pod choinkę. 

 Gimnazjum i Liceum na ul. Alpejskiej 16 w Aninie 
informuje o możliwości rejestracji, jako potencjalnego 

Dawcy szpiku, podczas akcji „Szpikoteka - Dzień 

Dawcy Szpiku”, która odbędzie się dzisiaj, tj 6 grud-

nia w godz. 09.00 - 16.00 w Zespole Szkół nr 114 

oraz bardzo serdecznie zaprasza wszystkich miesz-

kańców osiedla na kolejne już, świąteczne spotkanie, 

"Podwórkowa Gwiazdka", które odbędzie się w naj-

bliższą sobotę, 12 grudnia w godz. 16.00-19.00. W 

programie m. in. wspólne kolędowanie, wyrób stroi-

ków i ozdób świątecznych, konkursy, ciasto, kawa, 

herbata... 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

Drogi sprawiedliwości  

II Niedziela Adwentu 

 
 W starożytności sprawie-

dliwość uważana była za 

koronę wszystkich wartości 
i za największy owoc życia. 

W pierwszym czytaniu 

dzisiejszym i we wszyst-
kich Księgach Starego 

Testamentu sprawiedliwość 
stawiana jest zawsze na 

pierwszym miejscu wyma-

gań Bożych. W tradycji 
greckiej i rzymskiej spra-

wiedliwość zajmuje naczel-

ne miejsce i jest woźnicą 
wszystkich wartości. Ary-

stoteles i Platon wciąż do 
niej wracają: „Ani wschód 

słońca, ani zachód nie 

zasługują na tyle podziwu, 
co sprawiedliwość” (Etyka 

Nikomachejska). Chrystus 
w Kazaniu na Górze mówi: 

„Starajcie się najprzód o 

królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to 

wszystko będzie Wam 

dodane”. Do Jana Chrzci-
ciela powiada: „Godzi się 

nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe” (Mt 3,15). 

Jedyną szansą, aby prze-

mienić życie, wyprostować 
nasze ścieżki do Boga i 

uczynić je gładkimi, jest to 
sprawić, aby na wadze 

życia szala sprawiedliwości 

ważyła więcej niż szala zła. 
„Aby to osiągnąć trzeba 

mieć głęboką świadomość, 

że każdy człowiek musi 
najpierw w sobie samym 

ukochać sprawiedliwość 
według własnych uzdolnień 

i potrzeb innych ludzi” 

(Gaudium et spes), 
„napełnić się plonem spra-

wiedliwości nabytym przez 

Jezusa Chrystusa” (Flp 
1,7). 
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