
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. 

Henryk Uljasz, Stefa-

nia i Szczepan Pulko-

wscy, cr. Włodarczy-

ków  

1800 + Marianna, Jó-

zef (m), Jerzy Pośnik, 

Hanna Leszczyńską, 

Teodozja Denisiuk, 

Leokadia, Wiktor, 

Zofia, Seweryn Woź-

niak, cr. Woźniaków, 

Mioduchowskich, 

Alberskich, Pośnik i 

Matyjów 

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  

dziela po Narodze-

niu Pańskim, 

Chrzest Pański, 

święto  

700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 10) 

830 - zajęta 

1000 + Wacław Bo-

rowski i rodzice 

1130 + Florian Czar-

nowski w 40 r. śm. 

1300 – zbiorowa: + 

Aleksandra (k) i Pa-

weł Kępka w 41 r. 

śm., Szymon Maku-

lec w 37 r. śm., + 

700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 4) 

700 + Józefa (k) Mi-

kłasz w 100 r. uro-

dzin, za jej służbę 

bliźnim 

800 + Janina i Leonard 

Balingerowie, Anna i 

Adam Jastrzębscy, 

Hanna Antychowicz  

1800 + Ks. Marek 

Szumowski w 5 r. 

śm. i zm. z cr.   

5 stycznia, wtorek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 5) 

800 + Walentyna i 

Walenty 

800 - wolna 

1800 + Władysław 

Frankowski w 10 r. 

6 stycznia, środa, 

Objawienie Pańskie, 

uroczystość 

700 – wolna 

830 + Józef Tarasiuk 

w 9 r. śm.  

1000 – o bł. Boże dla 

cr. Grocholskich 

1130 + Monika 

Brzuszczak (greg. 6) 

1300 – wolna 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela po  

Narodzeniu Pańskim  

03.01.2016 

3 stycznia, 2 Nie-

dziela po Narodze-

niu Pańskim 
700 – wolna 

830 + Monika Brzusz-

czak (greg. 3) 

1000 – w intencjach: 

Ojca Świętego, Ko-

ścioła, Ojczyzny, 

Radia Maryja, TV 

Trwam i Naszego 

Dziennika 

1130 + Henryka (k), 

Mieczysław (m), 

Szymon, Helena Bro-

niatowscy, Eleonora, 

Leopold Welińscy 

1300 – zbiorowa: - za 

Parafian, - w intencji 

Ojczyzny; - w 1 r. 

urodzin Gabrysi 

Ostrowskiej o bł. 

Boże; + Andrzej Za-

lewski, w 2 r. śm., + 

Gabriela Rzepecka w 

3 r. śm., cr. Rzepec-

kich, Binków i Mar-

kowskich;  

1800 + Tadeusz i Ma-

ria Wyszkowscy 

4 stycznia, ponie-

działek  

1800 - wolna 

7 stycznia, czwartek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 7) 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 + Lucjan Po-

pławski, jego rodzice 

i rodzeństwo 

8 stycznia, piątek 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 8) 

700 - wolna 

800 - wolna 

1800 + Natalia Albin-

gier – Brodowska w 2 

r. śm. 

  

9 stycznia, sobota 
700 + Monika Brzusz-

czak (greg. 9) 

800 - wolna 

1800 + Halina, Szcze-

pan i cr. 

1800 + Marcjanna i 

Antoni Beniccy 

10 stycznia, 3 Nie-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim  

03.01.2016 r. 

 Dziś w niedzielę - 03.01 - o godz. 13.00 Msza św. w int. 

Ojczyzny z asystą Rajdu Katyńskiego. 

 W środę - 6 stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego 

połączona z obrzędem poświęcenia kredy i kadzidła. Msze św. 

w/g porządku niedzielnego. Taca zbierana tego dnia jest prze-

znaczona na misje. 

 7-go stycznia (czwartek) o godz. 19.00 rozpoczyna się w 

naszej parafii Kurs dla narzeczonych. Wszystkich przygoto-

wujących się do zawarcia sakramentu w roku 2016 zaprasza-

my do salki katechetycznej - wejście od kancelarii. 

 Sąsiednia parafia z Międzylesia zaprasza nas do uczestnicze-

nia w wieczorze uwielbienia w ramach duchowych przygoto-

wań do Światowych Dni Młodzieży. Odbędzie się ono w 

Święto Trzech Króli, 06.01..2016 r. o godz. 19:00 w kościele 

przy ul. Bursztynowej 16. Zaproszeni są w szczególności 

wolontariusze oraz rodziny pragnące przyjąć pielgrzymów. 

 Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do udziału w interne-

towym teście ze znajomości kolęd. Test składa się z 50 pytań, 

a link do niego znajduje się na naszej stronie interneto-

wej anin.parafia.info.pl Dla zwycięzców przewidujemy nagro-

dy, które wręczymy w naszym kościele podczas kolędowania 

w niedzielę 24 stycznia o godz. 16. Dodatkowe informacje są 

na pierwszej stronie testu. 

 Za tydzień, w niedzielę 10 stycznia, odbędzie się pierwsza  w 

tym roku miesięczna kwesta na rzecz budowy organów 

piszczałkowych w naszym kościele. Nieustannie zachęcamy 

naszych Parafian i Gości do wspierania tego dzieła. 

 W imieniu ks. Proboszcza i nas anińskich parafian, dziękuje-

my całemu Komitetowi Budowy Organów za zaangażowa-

nie w to parafialne dzieło, ale w sposób szczególny tym, któ-

rzy już drugi rok kwestują z puszkami przy wyjściu z kościoła: 

Barbarze Bartel, siostrze Paulinie, Aldonie Kraus z synem, 

Renacie Żukowskiej, Hannie Benesz, Wandzie Rakowieckiej, 

Elżbiecie Łuczyńskiej oraz: Piotrowi i Wojciechowi Niewia-

domskim, Piotrowi Błędowskiemu z małżonką, Markowi 

Samsonowi, Januszowi Gałdzie i p. organiście. Szczęść Boże! 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Cre-

ator”  zaprasza na Mszę Świętą i intencji ś.p. Ewy Kozłow-

skiej w 30 dniu po śmierci  we środę 13.I.2016r. o godz. 18.00 

Ewa Maria Kozłowska z domu Pyzińska zmarła 14 grudnia 

2015r. Od 20-tu lat działała aktywnie na rzecz naszej parafial-

nej wspólnoty posługując swoim pięknym głosem, pomagając 

nam w modlitwie podczas czuwań , adoracji i piątkowych 

Mszy Świętych. Wielokrotnie współprowadziła różaniec i 

drogę krzyżową, a także dekorowała ołtarze na Boże Ciało. 

Brała też udział w wielu innych akcjach na rzecz Parafii Aniń-

skiej, jak również służyła pomocą innym Wspólnotom Odno-

wy w Duchu Świętym. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa, obda-

rowywała wszystkich dobrym słowem. To ciepło, współczucie 

i zrozumienie jakim obdarzała innych zjednywało ludzi. Lgnę-

li do Niej, lubili Jej słuchać i chętnie spotykali się z Nią, gdyż 

Syr 24,1-2.8-

12; 

Ef 1,3-6,15-18; 

J 1,1-18  

Na początku było Słowo, a 

Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Niego 

nic się nie stało, co się stało. W 

Nim było życie, a życie było 

światłością ludzi, a światłość w 

ciemności świeci i ciemność jej 

nie ogarnęła. Pojawił się czło-

wiek posłany przez Boga - Jan 

mu było na imię. Przyszedł on 

na świadectwo, aby zaświad-

czyć o światłości, by wszyscy 

uwierzyli przez niego. Nie był 

on światłością, lecz /posłanym/, 

aby zaświadczyć o światłości. 

Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowie-

ka, gdy na świat przychodzi. Na 

świecie było /Słowo/, a świat 

stał się przez Nie, lecz świat Go 

nie poznał. Przyszło do swojej 

własności, a swoi Go nie 

przyjęli. Wszystkim tym jed-

nak, którzy Je przyjęli, dało 

moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w 

imię Jego - którzy ani z krwi, 

ani z żądzy ciała, ani z woli 

męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało wśród nas. I 

oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, pełen łaski i 

prawdy. Jan daje o Nim świa-

dectwo i głośno woła w sło-

wach: Ten był, o którym powie-

działem: Ten, który po mnie 

idzie, przewyższył mnie godno-

ścią, gdyż był wcześniej ode 

mnie. Z Jego pełności wszyscy-

śmy otrzymali - łaskę po łasce. 

Podczas gdy Prawo zostało 

nadane przez Mojżesza, łaska i 

prawda przyszły przez Jezusa 

Chrystusa. Boga nikt nigdy nie 

widział, Ten Jednorodzony 

Bóg, który jest w łonie Ojca, /o 

Nim/ pouczył.  

zawsze czuli się wysłuchani z życzliwością i kochani. Potrafi-

ła pocieszyć, wspierać i dodawać otuchy, pomagać  słownie i 

materialnie, nie żałowała swojego czasu, ani dóbr jakie posia-

dała. Za te wszystkie dary i całe dobro jakiego dzięki pani 

Ewie doświadczyliśmy chcemy dziękować Bogu w tej Mszy 

Świętej. (Barbara) 

 W niedzielę - 10.01 - o godz. 11.30 Msza św. i spotkanie dla 

dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św.  

 Za tydzień, w niedzielę - 10.01 - zapraszamy o godz. 19.00 na 

kolejny wykład Kursu Biblijnego. Tematem wykładu będą 

Listy Św. Pawła cd. 

 W tym tygodniu przypada I czwartek, adoracja Najświętsze-

go Sakramentu od godz. 15.00. 

 Biuro Radia Maryja zaprasza członków Anińskiej Rodziny 

Radia Maryja do kiosku w celu odebrania Legitymacji Człon-

kowskiej na lata 2016/2017 

 Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowania wszyst-

kim parafianom za pomoc w świątecznej zbiórce żywności i 

darów pieniężnych. Na Święta przygotowano 47 paczek ro-

dzinnych i 33 paczki dla osób chorych odwiedzanych przez 

księży w I piątki miesiąca. Szczególne podziękowanie kieruje-

my do f-my KOTWICA za wyroby garmażeryjne, Państwa 

Błaszczak za ciasta i Pana Kardynała za przywóz żywności z 

"Biedronki". Dziękujemy za chęć dzielenia się z potrzebujący-

mi a w Nowym Roku życzymy dużo zdrowia, radości i nadziei 

na każdy nadchodzący dzień. 

 Od soboty - 02.01.2016 r. rozpoczęliśmy tradycyjną wizytę 

duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać będziemy wszyst-

kich od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 10.00. Prosimy o 

przygotowanie krzyża, świec, wody święconej i kropidła. 

 W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się według 

następującego porządku: 

poniedziałek - 4 stycznia:  

 ul. Krawiecka, ul. Tulipanowa i ul. Odrodzenia od godz. 

16.00,  

 ul. Szoferska od godz. 16.00;   

 ul. Wierzchowskiego i ul. Zgorzelecka od godz. 16.00;  

wtorek - 5 stycznia:  
 ul. Homera od godz. 16.00,  

 ul. Nawigatorów i ul. Odsieczy Wiednia od godz. 16.00,  

środa - 6 stycznia:  

 PRZERWA 

czwartek - 7 stycznia: 

 ul. Zalipie od godz. 16.00,  

piątek - 8 stycznia:  
 ul. Zambrowska domki od godz. 16.00,  

 ul. Kosynierów od godz. 16.00,  

 ul. Niemodlińska od godz. 16.00;  

sobota - 9 stycznia:  

ul. Rzeźbiarska od godz. 10.00 z obu końców. 

 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

Do swoich przyszedł  

 

 Światłość przyszła do 

świata – pogrążonego w 

ciemnościach i głębokim 

milczeniu. „Bóg wypowie-

dział Słowo i stało się 

Ciałem”. Przychodzi do 

ludzi w opuszczeniu i 

ubóstwie. Ludzie nie wy-

chodzą do Światła. Pozo-

stają w ciemności i niena-

wiści i ciągle ją rozwijają. 

Wynajdują nowe jej mode-

le i możliwości. On do 

swoich przyszedł, „a swoi 

Go nie przyjęli”. Stał się 

człowiekiem, we wszyst-

kim nam podobny prócz 

grzechu, aby nie było prze-

szkody w zbliżeniu. Boże 

jest wszystko, a gdy staje 

się człowiekiem nie ma z 

tego nic. Od Ojca przy-

szedł, aby nam drogę do 

Niego wskazać. Teraz 

wszystkiego oczekuje od 

człowieka, po wszystko 

wyciąga rączki, a oddaje 

całego Siebie. Ciemności 

świata tej Światłości nie 

ogarną, nie zniszczą. 

Wszystkim, którzy Go 

przyjmują daje moc, aby 

stali się Dziećmi Bożymi, 

jak On. I to jest największa 

radość Bożego Narodzenia. 

Możemy ją przeżywać 

każdego dnia. Mroki nie 

odeszły z tego świata, gdy 

wśród ludzi narodził się 

Chrystus. Przez te mroki 

chce nas przeprowadzić. 

On jest dla nas Drogą i 

Światłem. Po to „Słowo 

Wcielone wśród nas za-

m i e s z k a ł o ” .  W i ę c 

„...czemu dzisiaj wśród 

ludzi tyle łez, jęków, katu-

szy? Bo nie ma miejsca dla 

Ciebie w niejednej czło-

wieczej duszy”. 
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