
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. 

Grzegorz Pusek 

1000 + Dariusz Borowski 

w dniu imienin 

1130 + Kazimiera, Anto-

ni, Romuald, Władysław, 

Tadeusz Ryciuk  

1300 zbiorowa; – o łaskę 

zdrowia dla Zuzanny 

Lugadet, + Wojciech 

Dąbrowski w 30 dniu po 

pogrzebie, + Ryszard w 

2 r. śm., Irena, Ryszard 

Paszkiewicz 

(zamordowany w Katy-

niu), cr. Buksowiczów, 

Hennebergów, Jarosław-

skich, Paszkiewiczów, 

Tarnowskich, Skoniecz-

nych  

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  

630 + Janina Romano-

wicz, cr. Romanowiczów 

800 – o Boże bł., zdrowie 

i potrzebne łaski dla 

Dariusza Wedziuka w 

dniu imienin oraz o opie-

kę Boża nad jego rodziną 

1800 + Zygmunt, jego 

rodzice i siostra 

1800 + Dariusz Pawlasek 

w dniu imienin 

20 grudnia, 4 Niedziela 

Adwentu 
700 + cr. Lewińskich, 

Szyszko, Janusz i Barba-

ra Lechniak 

830 + Józef, Aleksandra 

(k), Józef  Giziewicz, 

Józef, Marianna Prasuła, 

powrót do zdrowia dla 

Doroty  

900 - wolna 

1800 + Franciszek, Wło-

dzimierz Celej, Bronisła-

wa (k), Jan, Tadeusz 

Grzyb, Józef Świerkow-

ski 

15 grudnia, wtorek  
630 – o powrót do zdro-

wia dla Ewy Kozłow-

skiej 

800 + Jadwiga Prusik 

900 - wolna 

1800 + Zofia Wojcie-

chowska – Konopka, 

Hieronim Konopka 

16 grudnia, środa 
630 – w int. dz. – bł. z 

prośbą o bł. Boże, opiekę 

Matki Bożej i wszelkie 

potrzebne łaski dla Szy-

mona z ok. 10. r. urodzin 

800 + Stanisław Majczy-

na 

800 – wolna 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata,  z prośbą 

o Jego intronizację w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie i 

całym świecie; - za Kru-

cjatę Różańcową, aby 

Polska była wierna Bo-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  

Adwentu  

13.12.2015 

13 grudnia, 3 Niedziela 

Adwentu 
700 + Alina w 4. r.śm., 

Aleksander w 45. r.śm., 

Maria w 14. r.śm. Ła-

będź, Aleksandra (k) 

Łabędź – Majewska w 

5.r.śm. 

830 + Józefa (k) Matecka 

w 18 r. śm. 

1000 + Marianna, Józef, 

Anna, Mieczysław Mo-

siejczuk 

1130 + dusze w czyśćcu 

cierpiące i za konających 

1300 + Antoni Okniński 

w 15 r. śm., Leokadia i 

Leopold Żurawscy  

1300 + Maria Krzyża-

nowska w 10. r.śm., cr. 

Jurkiewiczów, Kowal-

skich, Kaczyńskich, 

Dudzińskich, Niedziń-

skich, Krzyżanowskich, 

Głowackich 

1800 + Zdzisław Rokicki 

w 13 r. śm.  

14 grudnia, poniedzia-

łek, Św. Jana od Krzy-

ża, prezbitera i doktora 

Kościoła, wspomnienie 

630 – o Boże bł. i wszel-

kie potrzebne łaski w 

posłudze Matki General-

nej – S. Janiny Kiers 

800 – o szczęśliwy prze-

bieg poważnej operacji i 

gu, krzyżowi i Ewange-

lii, wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - o 

pomyślne wyniki badań, 

zdrowie i Boże bł. dla 

Pawła; - o bł. Boże i 

opiekę Matki Najśw. , + 

Władysław, Urszula 

Piotrowscy, Marian 

Woźniak, Anna, Jerzy 

Galiccy   

17 grudnia, czwartek 
630 + Lidia Zagórska, 

Bronisław Jurczak 

800 - wolna 

1800 + Andrzej Małek w 

7 r. śm. 

1800 – o zdrowie, po-

trzebne łaski dla Józefa i 

cr. za przyczyną św. JP II 

i bł. Jerzego Popiełuszki 

18 grudnia, piątek 

630 - wolna 

800 - wolna 

800 – wolna 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Stefania, Jan, 

Zdzisław Karcz, Janina, 

Michał Misztal; + Bogu-

mił Doręgowski 

19 grudnia, sobota  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  3 Niedzielę Adwentu  

13.12.2015 r. 

 

 Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae Vul-

tus z 11 kwietnia 2015 roku ogłosił Nadzwyczajny Rok 

Święty, nazwany Jubileuszem Miłosierdzia, który 

rozpoczął się w Wiecznym Mieście 8 grudnia br., 

a zakończy 20 listopada 2016 roku. W całym świecie 

chrześcijańskim poza Rzymem uroczysta inauguracja 

Jubileuszu Miłosierdzia nastąpi dziś -  w niedzielę 13 

grudnia, a jego zamknięcie 13 listopada 2016 roku. Bę-

dzie to czas szczególny, kiedy skabrnica łask, jaką Chry-

stus zmartwychwstały powierzył swojemu Kościołowi, 

zostanie otwarta dla wierzących jeszcze szerzej, 

by obficiej spłynęły na ludzi zdroje Bożego miłosierdzia. 

 Dziś rozpoczynają się w naszej parafii trzydniowe Re-

kolekcje Adwentowe. Nauki rekolekcyjne będą głoszo-

ne na każdej Mszy św. W poniedziałek i wtorek Msza 

św. z nauką o godz. 6.30, 8, 9 i 18. Dzieci zapraszamy 

dziś na godzinę 11.30 (szczególnie te, które przygotowu-

ją się do Pierwszej Komunii św.), a jutro i pojutrze na 

Roraty o godz. 6.30, lub z rodzicami na godz. 18. Mło-

dzież zapraszamy na Eucharystię o godz. 18. Spowiedź 

święta rozpoczyna się pół godziny przed każdą Mszą 

Świętą. Tegoroczne rekolekcje prowadzić będzie o. 

Waldemar Gonczaruk, redemptorysta. 

 Na wspólną modlitwę różańcową, tzw. Różaniec Fatim-

ski zapraszamy dziś - 13 grudnia o godz. 17.15. 

 Dzisiaj kontynuujemy zbiórkę funduszy na budowę 

organów piszczałkowych w naszym kościele. Podczas 

kwest będziemy również rozprowadzali ścienne kalenda-

rze parafialne na przyszły rok. Jak zwykle, liczymy na 

ofiarność Parafian i Gości.  

Jednocześnie przypominamy, że można również składać 

ofiary, dokonując przelewu na konto budowy organów. 

Ta forma umożliwia odpisanie darowizny na cele religij-

ne od podstawy opodatkowania. Szczegóły na ten temat 

dostępne są w ulotkach pod chórem i u kwestujących. 

By móc skorzystać z takiego odpisu przy najbliższym 

rozliczeniu, przelew powinien być dokonany do końca 

bieżącego roku.  

 Tradycyjnie wraz z rozpoczęciem Adwentu, Parafialny 

Caritas, 13 grudnia rozprowadza świece, które zapłoną 

na polskich stołach w czasie Wieczerzy Wigilijnej. Wi-

gilijna świeca jest symbolem pamięci o naszych bliźnich 

potrzebujących opieki i uwagi, dlatego zachęcany do jej 

nabywania. 

 Opłatki na stół wigilijny można nabywać u siostry Elż-

So 3,14-18a; 

Flp 4,4-7; 

Łk 3,10-18  

Pytały go tłumy: Cóż 
więc mamy czynić? On 

im odpowiadał: Kto ma 
dwie suknie, niech 

[jedną] da temu, który nie 

ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni. 

Przychodzili także celni-

cy, żeby przyjąć chrzest, i 
pytali go: Nauczycielu, 

co mamy czynić? On im 
odpowiadał: Nie pobie-

rajcie nic więcej ponad 

to, ile wam wyznaczono. 
Pytali go też i żołnierze: 

A my, co mamy czynić? 

On im odpowiadał: Nad 
nikim się nie znęcajcie i 

nikogo nie uciskajcie, 
lecz poprzestawajcie na 

swoim żołdzie. Gdy więc 

lud oczekiwał z napię-
ciem i wszyscy snuli 

domysły w sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesja-

szem, on tak przemówił 

do wszystkich: Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie 

mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem go-
dzien rozwiązać rzemyka 

u sandałów. On chrzcić 
was będzie Duchem 

Świętym i ogniem. Ma 

On wiejadło w ręku dla 
oczyszczenia swego 

omłotu: pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy 

spali w ogniu nieugaszo-

nym. Wiele też innych 
napomnień dawał ludowi 

i głosił dobrą nowinę.  

biety w zakrystii.  

 Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Kursu Bi-

blijnego dziś o godz. 19.00 (Listy więzienne św. Pawła) 

 19 grudnia o godz. 14.00 Wyższe Seminarium Duchow-

ne naszej Diecezji serdecznie zaprasza na sztukę tea-

tralną wystawianą przez kleryków. Bohaterem sztuki 

jest św. Maksymilian. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.  

 Przy wyjściu z kościoła ministranci rozprowadzają sian-

ko na nasze stoły wigilijne. Ks. Marek zaprasza wszyst-

kich ministrantów na przedświąteczne spotkanie opłat-

kowe w sobotę - 19 grudnia o godz. 10. 

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania, które po-

prowadzi ks. Marek odbędzie się w przyszłą niedzielę - 

20 grudnia po Mszy św. o godz. 11.30 

 Po trzydziestu czterech latach IPN zachęca do 

uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego tym samym 

gestem. … Instytut Pamięci Narodowej w swojej dzia-

łalności stara się upamiętnić prześladowania jakie spadły 

w okresie Polski Ludowej na Kościół katolicki badając 

i przypominając zbrodnie i represje wymierzone wobec 

pasterzy Kościoła, licznych księży, braci i siostry zakon-

ne, a także społecznie zaangażowanych katolików, któ-

rzy za przywiązanie do nauki Kościoła spotykali się 

z różnego rodzaju szykanami ówczesnych władz. Nie 

możemy zapomnieć o tych kapłanach, którzy upominali 

się o prawo Polaków do godnego życia w prawdzie, 

samostanowienia o swoim losie, wyrażania poglądów 

i swobody wyznania. Postaci takie jak Prymas Stefan 

Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, 

ksiądz Stefan Niedzielak, ksiądz Stanisław Kowalczyk 

czy ksiądz Stanisław Suchowolec stały się symbolem 

niezłomnej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. … 

liczymy, że ów symboliczny gest stanie się z czasem 

czytelnym wyrazem przywiązania do ideałów wolno-

ści i sprzeciwu wobec działań hańbiących godność 

ludzką na całym świecie. I my zapalmy świecę w oknie 

naszego domu, dziś o godz. 19.30 

 Rada Osiedla Anin zaprasza do pisania projektów w 

ramach budżetu partycypacyjnego w dniu 14 grudnia o 

godz. 18.30 w Domu Kultury Anin. 

 Jeżeli chcesz wyprostować swoje ścieżki przed spotka-

niem z Nowonarodzonym Jezusem i dać dziecku pod 

choinkę w prezencie trochę mądrości, to wstąp do kio-

sku parafialnego, w którym spotkasz bogaty zestaw 

dobrych książek (również w cenie promocyjnej), płyt, 

albumów, kart świątecznych, kalendarzy. Zapraszają 

pracownicy Biura Radia Maryja. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

Bóg wśród nas  

 

 Będąc nad Jordanem 

wśród słuchaczy Jana 

Chrzciciela zrozumieliby-

śmy, jak przygotować 

siebie i ziemię na przyj-

ście Pana. Odbywa się to 

przez konkretne czyny i 

postępowanie. Najpierw 

jednak radykalna prze-

miana wewnętrzna i po-

wrót na drogi Boże. To 

daje głęboką radość, którą 

słyszymy i widzimy w 

dzisiejszej liturgii. Ra-

dość wewnętrzna jest 

zachętą, aby nie tracić 

odwagi pośród przeciw-

ności i nie opuszczać rąk 

w czynieniu dobra. Jeżeli 

wsłuchamy się w głębię 

naszej istoty, przekonamy 

się, że Bóg stawia nas w 

centrum Jego historii 

zbawczej i powołuje nas 

do współpracy nad budo-

waniem nowego świata, 

który zostanie ukończony 

z przyjściem Chrystusa w 

chwale. Dziś zbliżamy się 

do uroczystej pamiątki 

Jego przyjścia na ziemię. 

Stąd radość całej liturgii. 

Na powitanie przybywa-

jącego Pana nie każe 

nadjordański nauczyciel 

stawiać bram tryumfal-

nych, ale raczej otworzyć 

swoje serca i popatrzeć 

wokoło, co uczynić może-

my, aby świat był lepszy i 

aby bliźnim było lepiej z 

nami. Wglądając w swoje 

serce dostrzeżemy, ze 

„wszystko możemy w 

tym, który jest wśród nas 

i umacnia nas w dobrym”. 
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