
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. 

22 r. śm. i Jadwiga Sze-

ląg 

31 stycznia, 4 Niedziela 

Zwykła  
700 + S. Joanna Komo-

sińska 

830 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 4) 

1000 – dz. za Rok Życia 

Konsekrowanego 

1000 - KR 

1130 + Wacław Zając i 

jego rodzice 

1300 + Konstanty Dymek 

w 15 r. śm. 

1800 + Witold Makowski 

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  

Dziennik o raz o Boże 

błogosławieństwo i opie-

kę Matki Bożej na dalsze 

lata pracy; - w rocz. 

urodzin Miriam – o opie-

kę Bożą dla cr. podczas 

zimowego wypoczynku, 

+ Paweł Zawada w 9 r. 

śm., + Jan Przybyłek w 

30 dzień po śm.  

30 stycznia, sobota 
700 + Monika Brzuszczak 

(greg. 30) 

800  + Edward Sawicki w 

11 r. śm., Leokadia i 

Bolesław Przybysz 

1800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 3) 

1800 + Antoni Szeląg w 

1800 + Edward Iwanow-

ski w 27 r. śm.  

1800 - o bł. Boże i łaskę 

zdrowia dla Anny Got-

fryd 

26 stycznia, wtorek, 

Świętych Biskupów 

Tymoteusza i Tytusa, 

wspomnienie 

700 + Monika Brzuszczak 

(greg. 26) 

700 + Siostra Regina 

Żylińska 

800 + Witold, Wanda 

Szarszewscy, Władysław 

(m), Aleksander, Anasta-

zja Baranowie  

1800 + Zofia Broda w 17 

r. śm. 

27 stycznia, środa, Bł. 

Jerzego Matulewicza, 

biskupa, wspomnienie 

700 + Monika Brzuszczak 

(greg. 27) 

800 + Jerzy Kusak, Zofia, 

Stanisław Radożyccy 

1800 – zbiorowa: - w 

intencji 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  

Zwykła  

24.01.2016 

24 stycznia, 3 Niedziela 

Zwykła  
700 + Monika Brzuszczak 

(greg. 24) 

830 + Aniela, Franciszek, 

zm. z cr. Sędków 

1000 Zbiorowa; + Irena 

Doszko w 1 r. śm., + 

Maksymilian Ajewski w 

1 rocz. śm. 

1130 + Janina Milch w 11 

r. śm. 

1300 - o bł. Boże, wszel-

kie potrzebne łaski dla 

córki Katarzyny z ok. 

ur., wnuczki Niny z ok. 

ur., córeczki Klaudii z 

ok. ur. i cr. 

1300 – o bł. Boże i łaskę 

zdrowia dla Jadwigi 

Braneckiej z ok. 80 uro-

dzin; int. dz. za Mateu-

sza, cr. Braneckich, Kla-

manów, Kupisiewiczów, 

+ Jacek Kupisiewicz 

1800 + Natalia i Czesław 

Jaszczur, Władysława 

(k) i Franciszek Staszek 

 

25 stycznia, poniedzia-

łek, Nawrócenie Św. 

Pawła, Apostoła, święto 

700 + Monika Brzuszczak 

(greg. 25) 

800 – o szczęśliwy prze-

bieg operacji, łaskę zdro-

wia i bł. Boże dla Izy 

gu, krzyżowi i Ewange-

lii, wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - z 

okazji urodzin Alicji 

dziękując Bogu i Matce 

Najświętszej za wszelkie 

otrzymane łaski, z prośbą 

o dalszą opiekę Bożą , 

zdrowie, światło Ducha 

św. dla Alicji jej męża, 

dzieci, wnucząt i cr. 

28 stycznia, czwartek, 

Św. Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora 

Kościoła, wspomnienie 

700 + Monika Brzuszczak 

(greg. 28)  

800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 1) 

1800 + Franciszka (k) 

Jurczak 

29 stycznia, piątek 
700 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 2) 

700 - wolna 

800 + Monika Brzuszczak 

(greg. 29) 

1800 zbiorowa: - dzięk-

czynna za 18. lat służby 

w przekazywaniu prawdy 

i miłości przez Nasz 

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

www.anin.parafia.infoNr 332 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 3 Niedzielę Zwykłą  

24.01.2016 r. 

 

 

 Spotkanie z kandydatami do 

Bierzmowania odbędzie się dziś, 

24 stycznia po Mszy św. o godz. 

11.30. 

 Zapraszamy na kolędowanie ze 

scholą, które odbędzie się dziś, w 

niedzielę 24 stycznia o godz. 16 w 

naszym kościele. Podczas tego 

spotkania zostanie także rozstrzy-

gnięty test/konkurs internetowy ze 

znajomości kolęd. 

 Dziś w Naszym Dzienniku m.in. o 

tym jak korzystać z mediów, by 

nie ulec propagandzie i manipula-

cji? Ks. bp Adam Lepa odsłania 

metody walki o nasze umysły. 

Nasz Dziennik do nabycia w kio-

sku parafialnym. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy na-

szym Parafianom za spotkanie w 

rodzinie, wspólna modlitwę w ro-

dzinnym mieszkaniu i domu.  

W tym tygodniu wizyta duszpa-

sterska odbędzie się według nastę-

pującego porządku:  

Ne 8,1-4a.5-6.8-

10; 

1 Kor 12,12-30; 

Łk 1,1-4.4,14-21  

Wielu już starało się ułożyć 

opowiadanie o zdarzeniach, 

które się dokonały pośród 

nas, tak jak nam je przeka-

zali ci, którzy od początku 
byli naocznymi świadkami i 

sługami słowa. Postanowi-

łem więc i ja zbadać do-

kładnie wszystko od pierw-

szych chwil i opisać ci po 

kolei, dostojny Teofilu, 

abyś się mógł przekonać o 

całkowitej pewności nauk, 

których ci udzielono. Potem 

powrócił Jezus w mocy 

Ducha do Galilei, a wieść o 
Nim rozeszła się po całej 

okolicy. On zaś nauczał w 

ich synagogach, wysławia-

ny przez wszystkich. Przy-

szedł również do Nazaretu, 

gdzie się wychował. W 

dzień szabatu udał się 

swoim zwyczajem do syna-

gogi i powstał, aby czytać. 

Podano Mu księgę proroka 

Izajasza. Rozwinąwszy 
księgę, natrafił na miejsce, 

gdzie było napisane: Duch 

Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i 

posłał Mnie, abym ubogim 

niósł dobrą nowinę, więź-

niom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie; 

abym uciśnionych odsyłał 

wolnymi, abym obwoływał 

rok łaski od Pana. Zwinąw-

szy księgę oddał słudze i 
usiadł; a oczy wszystkich w 

synagodze były w Nim 

utkwione. Począł więc 

mówić do nich: Dziś spełni-

ły się te słowa Pisma, które-

ście słyszeli.  

poniedziałek - 25 stycznia:  
 ul. Marysińska od numerów po-

czątkowych - strona parzysta – 

od godz. 16.00 ks. ks. Marek  

ul. Marysińska od numerów koń-

cowych - strona parzysta – od 

godz. 16.00 – ks. Eugeniusz 

ul. Marysińska od numerów po-

czątkowych - strona nieparzysta 

– od godz. 16.00 ks. Proboszcz 

ul. Marysińska od numerów koń-

cowych - strona nieparzysta – od 

godz. 16.00 – ks. Mariusz 

 Okres karnawału w tym roku 

już niedługo się skończy. 10. lu-

tego Środa Popielcowa rozpocz-

nie Wielki Post. Pragniemy na 

zakończenie karnawału zaprosić 

do wspólnej zabawy w sobotę - 

6. lutego w sali parafialnej w 

godz. 19-22. Chętnych uczestni-

ków prosimy o zapisanie się na 

listę w zakrystii i przygotowanie 

karnawałowych słodkości. Muzy-

ka wszystkich pokoleń. Nie prze-

widujemy żadnych opłat. 

  

III Niedziela zwykła   

 

 Kościół Mistycznym  

Ciałem Chrystusa  

 

 Oto sytuacja godna pozaz-

droszczenia. Jezus Chrystus 

sam czyta i wyjaśnia frag-

ment Pisma Świętego! 

Oświadcza zgromadzonym, iż 

proroctwo Izajasza o Mesja-
szu na Nim się właśnie wy-

pełnia. To święta prawda. Ale 

jest ona za ciężka dla tych, 

którzy Go znali i z Chrystu-

sem w Nazarecie na co dzień 

mieszkali. I oto teraz publicz-

nie odsłania przed nimi swoją 

istotę. „Duch Pański spoczy-
wa na Mnie, abym ubogim 

niósł dobrą nowinę...” Nastę-

puje zamieszanie i rysują się 

podziały. Do dnia dzisiejsze-

go one trwają.  

Chrystus przez Chrzest spra-

wił, że jesteśmy Jego Ciałem 
i wszyscy ochrzczeni stano-

wimy jedno bez względu na 

pochodzenie, narodowość, 

rasę, wykształcenie i przyna-

leżność społeczną. Szeroko to 

wyjaśnia św. Paweł. Jest to 

dogłębna nauka o Bogu, o 

Kościele i o każdym 
ochrzczonym. To my 

ochrzczeni stanowimy Ko-

ściół – Mistyczne Ciało 

Chrystusa. Różnorodność 

członków Kościoła stanowi 

jego bogactwo, a nie zuboże-

nie. Każdy ma w Kościele 
inną rolę do spełnienia. Ale 

dzięki Duchowi Świętemu 

tworzymy jeden nadprzyro-

dzony organizm – jedno 

Mistyczne Ciało Chrystusa. 

Nasz udział w Eucharystii jest 

najwymowniejszą manifesta-

cją braterstwa, jedności i 
wierności przymierzu z Bo-

giem. 
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