
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. 

szek Męczyński w 2 r. 

śm.; + Jadwiga, Alek-

sandra (k), Piotr, Jan, 

Franciszek, Feliks Bo-

gusz, Mieczysław Bar-

tocha w 25 r. śm., + 

Eugeniusz Dziakowski, 

Marianna, Henryk, Ma-

rian i Wera Zarzyccy; + 

Stanisława Lipowiec w 

r. śm.; + Danuta; + Piotr 

Urban, Krystyna, Hen-

ryk Grochowscy; + Ewa 

Frąckiewicz w 8 r. śm.; 

Kazimierz Długokęcki z 

racji urodzin 

1800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 25) 

 

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  

bieg operacji i szybki 

powrót do zdrowia 

830 + Apolonia i Walen-

ty 

1000 + Tomasz Ciesz-

kowski w 32 r. śm. 

1130 - zajęta  

1300 zbiorowa: - o łaskę 

zdrowia dla Grzegorza; 

- int. dz.-bł. w 25 r. ur. 

Małgorzaty, z prośbą o 

bł. Boże i potrzebne 

łaski; - dz.-bł. w r. ur. 

Elżbiety, z prośbą o 

Boże bł. dla cr.; + Stani-

sław (m) i Genowefa 

Fronc, Halina Męczyń-

ska w 5 r. śm., Franci-

1800 - zajęta 

1800 – za dusze czyśćco-

we i konające 

17 lutego, środa 
700 + S. Janina Korna-

kowska 

700 – o łaskę powrotu do 

zdrowia bliskiej osoby 

za przyczyną MB Nie-

ustającej Pomocy 

800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 21)  

1800 – zbiorowa: - w 

intencji wynagradzają-

cej Najświętszemu Ser-

cu Pana Jezusa za grze-

chy całego świata,  z 

prośbą o Jego introniza-

cję w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie i całym świecie; 

- za Krucjatę Różańco-

wą, aby Polska była 

wierna Bogu, krzyżowi 

i Ewangelii, wypełnia-

jąc swoje Śluby Jasno-

górskie; - o zdrowie, 

Boże bł., opiekę Matki 

Bożej i szczęśliwe za-

kończenie terapii choro-

by nowotworowej dla 

Ewy;  + Janina i Stani-

sław Roszuk; + Helena 

Jasieńska w 3 r. śm.  

18 lutego, czwartek 
700 + S. Adelina Mrocz-

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  

Wielkiego Postu  

14.02.2016 

14 lutego, 1 Niedziela 

Wielkiego Postu  
700 – o zdrowie i bł. 

Boże dla Andrzeja z 

okazji rocznicy urodzin 

830 + Mieczysław Mo-

siejczuk w 16. r.śm. 

1000 + Walentyna (k) 

1130 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 18) 

1300 + Helena Niczypo-

ruk w 1. r.śm. 

1300 – dz.-bł. w 70. r. 

pożycia małżeńskiego 

PP Sabiny i Mieczysła-

wa Jankowskich, z proś-

bą o bł. Boże i wsta-

wiennictwo NMP dla 

całej Rodziny 

chrzest: Dominika Filip-

kowska 

1800 + Bronisław Ro-

dzik 

15 lutego, poniedziałek 
700 + S. Antonia Prze-

pióra 

700 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 19) 

1800 + Dribko 

1800 + Andrzej Kazi-

mierz Filipek w 30 

dzień po śm. 

16 lutego, wtorek  
700  + Anna Mosiejczuk 

(greg. 20) 

800 wolna  

kowska 

800 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 22) 

1800 - wolna 

1800 - wolna 

19 lutego, piątek  
700 + Anna Mosiejczuk 

(greg. 23) 

700 + Zygmunt Wara-

komski 

800 - wolna 

1800 zbiorowa: + Stefa-

nia, Jan, Zdzisław 

Karcz, Janina, Michał 

Misztal; + Klemens 

Grodzicki w 10 r. śm., 

jego rodzice Józefa (k) i 

Józef  

20 lutego, sobota  
700 – wolna 

800  + Anna Mosiejczuk 

(greg. 24) 

1800  + Natalia Zabadała 

w 3 r. śm. 

1800 + Tadeusz Żebrow-

ski w 20 r. śm., jego 

rodzice i cr. Stawickich 

21 lutego, 2 Niedziela 

Wielkiego Postu  
700 – o szczęśliwy prze-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 1 Niedzielę Wielkiego Postu  

14.02.2016 r. 

 

 Bardzo ciepło i serdecznie witamy dzieci i młodzież po 

zimowych feriach. Dziś, tradycyjnie w drugą niedzielę 

miesiąca spotykamy się z dziećmi i ich rodzicami przygo-

towującymi się do Pierwszej Komunii św. na Mszy św. o 

godz. 11.30. Przed Mszą św. będzie możliwość kupienia w 

zakrystii kropielniczki domowej. 

 W związku z obchodami Światowego Dnia Chorego Ks. 

Abp Henryk Hoser SAC zarządza dziś przeprowadzenie 

zbiórki do puszki Dar Serca na leczenie i  rehabilitację 

chorych dzieci. Serdeczne Bóg zapłać! 

  W ostatnią środę, tj. Popielec rozpoczęliśmy Wielki Post. 

Dziś I Niedziela Wielkiego Postu.  

  W Środę Popielcową rozpoczęły się też Kwartalne Dni 

Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do pokuty i modli-

twy o trzeźwość oraz do składania i odnawiania przyrze-

czeń trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest 

w Kaplicy Matki Bożej. 

  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Droga 

Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 uczest-

niczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. 

Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu 

Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechume-

nów do obchodu paschalnego misterium przez różne stop-

nie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez 

wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres 

Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wie-

czerzy Pańskiej wyłącznie. 

 W dniu dzisiejszym odbywa się kolejna kwesta na budo-

wę organów piszczałkowych w naszym kościele. Wes-

przyjmy  materialnie i modlitwą pomysł budowy organów 

w związku z jubileuszami naszej parafii oraz kościoła. 

Ofiary na ten cel są przyjmowane przy obu wyjściach z 

kościoła. 

  Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii w 

dniach 28 luty-02 marca. Poprowadzi je ks. Wojciech 

Bęben. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony czwartek pomo-

gli w organizacji i przebiegu Światowego Dnia Chorego, 

który  obchodziliśmy 11 lutego. Dziękujemy: Komisji 

Charytatywnej - Parafialnej Caritas za pomoc w przeżyciu 

liturgii i spotkania przy herbacie. 

 Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na 

kolejny wykład Kursu Biblijnego, dziś - 14 lutego - godz. 

19.00 w sali katechetycznej. Tematem wykładu będą Listy 

Apostolskie. 

  Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w przygo-

Pwt 26,4-10; 

Rz 10,8-13; 

Łk 4,1-13  

Jezus pełen Ducha Święte-

go, powrócił znad Jordanu i 

czterdzieści dni przebywał 

w Duchu na pustyni, gdzie 

był kuszony przez diabła. 

Nic w owe dni nie jadł, a po 

ich upływie odczuł głód. 

Rzekł Mu wtedy diabeł: 

Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz temu kamieniowi, 
żeby się stał chlebem. Od-

powiedział mu Jezus: Napi-

sane jest: Nie samym chle-

bem żyje człowiek. Wów-

czas wyprowadził Go w 

górę, pokazał Mu w jednej 

chwili wszystkie królestwa 

świata i rzekł diabeł do 

Niego: Tobie dam potęgę i 

wspaniałość tego wszystkie-

go, bo mnie są poddane i 

mogę je odstąpić, komu 

chcę. Jeśli więc upadniesz i 

oddasz mi pokłon, wszystko 

będzie Twoje. Lecz Jezus 

mu odrzekł: Napisane jest: 

Panu, Bogu swemu, bę-

dziesz oddawał pokłon i 

Jemu samemu służyć bę-

dziesz. Zaprowadził Go też 

do Jerozolimy, postawił na 
narożniku świątyni i rzekł 

do Niego: Jeśli jesteś Synem 

Bożym, rzuć się stąd w dół! 

Jest bowiem napisane: 

Aniołom swoim rozkaże o 

Tobie, żeby Cię strzegli, i na 

rękach nosić Cię będą, byś 

przypadkiem nie uraził swej 

nogi o kamień. Lecz Jezus 

mu odparł: Powiedziano: 

Nie będziesz wystawiał na 

próbę Pana, Boga swego. 

Gdy diabeł dokończył całe-

go kuszenia, odstąpił od 

Niego aż do czasu.  

towaniu palm. Już od tego tygodnia „zielone” i bazie 

można przynosić do zakrystii i kancelarii. 

 Koło Różańcowe zaprasza na teatralną prezentację Męki 

Pańskiej do Czerwińska nad Wisłą. Wyjazd autokarem 

sprzed kościoła 12 marca o godz. 8.00. Informacje i zapisy 

u P. Janiny tel. 507 478 245. Serdecznie zapraszamy! 

 Komitet Budowy Organów zaprasza na program po-

etycko-wokalny poświęcony twórczości Bułata Okudża-

wy pt. "Dopóki Ziemia kręci się..." w wykonaniu Wiesława 

Kowalskiego, który odbędzie się w najbliższą sobotę 20 

lutego o godz. 18.00 w Klubie Kultury Anin ul. V Po-

przeczna 13. Artysta program dedykuje budowie organów 

piszczałkowych w naszym kościele. Wstęp jest bezpłatny 

jednak jeżeli ktoś obecny na koncercie chciałby podzięko-

wać artyście to w niedzielę po koncercie będzie można 

złożyć ofiarę do puszki na cel budowy organów lub zaku-

pić cegiełkę. 

 W przyszłą niedzielę po Mszy św. na godz. 11:30, czyli ok. 

godz. 12:40, w dolnej kaplicy kościoła odbędzie się spo-

tkanie modlitewne dla osób pragnących przyjąć do 

swoich rodzin pielgrzymów w czasie tegorocznych Świa-

towych Dni Młodzieży. Serdecznie zapraszamy. 

Przypominamy również o zbieraniu plastikowych nakrętek, 

która zostaną przerobione na różańce dla pielgrzymów. 

Można je zostawić w pokoju ministrantów i lektorów na 

zapleczu kościoła w kartonie oznaczonym logo Świato-

wych Dni Młodzieży. Istnieje także możliwość finansowe-

go wsparcia w formie przelewu na rachunek bankowy 

naszej parafii o numerze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 

5000 z dopiskiem „Światowe Dni Młodzieży”. 

 W ubiegłym roku parafianie wspólnie świętowali i bawili 

się na Anińskim Pikniku Odpustowym  

3-ciego maja. W tym roku chcemy się spotkać 12-tego 

czerwca, z okazji rocznicy konsekracji naszego kościoła 

oraz powstania parafii. Mamy nadzieję, że zbierzemy się 

w licznym gronie tak jak poprzednio. Zapraszamy wszyst-

kich chętnych do współpracy przy organizacji tego przed-

sięwzięcia. Tak jak w roku ubiegłym pieniądze pozyskane 

ze sprzedaży cegiełek, kawiarenki i aukcji zostaną przezna-

czone na budowę organów. Chcemy zorganizować w tym 

roku wystawę zdjęć dotyczących parafii. Dlatego prosimy 

Państwa o wypożyczenie zdjęć z Państwa rodzinnych ar-

chiwów. Być może nasze spotkanie uda się uświetnić kon-

certem znanego artysty śpiewającego muzykę chrześcijań-

ską. Wiele zależy też od pozyskanych funduszy. Dlatego 

prosimy o pomoc w znalezieniu sponsorów, którzy pomogą 

w sfinansowaniu kosztów zaplecza technicznego, nagród 

dla uczestników konkursu jak również organizacji konkur-

su. Wszystkich chętnych do współpracy prosimy o kontakt 

z osobą koordynującą organizację wydarzenia: P. Renatą 

Żukowską tel. 609 615 039. 

Świadomość pokusy  

 

 Rozpoczęliśmy okres 
Wielkiego Postu, który 

przez nas ma zwrócić uwa-

gę całej rodzinie ludzkiej 
na Krzyż i Zmartwychwsta-

nie Chrystusa. Razem z 

Chrystusem popatrzmy 
najpierw z góry na wspa-

niałe dobra świata. Są 
niektóre niezbędne do 

życia, jak powietrze, woda 

i chleb. Są i takie, które 
dają komfort, wygodę, 

swobodę i łatwość wyboru. 

Wszystkie te dobra mate-
rialne uśmiechają się do 

nas i wabią, jak chociażby 
pieniądz. Czego to on nie 

może nam dać: majątek, 

znaczenie, w dużej mierze 
zdrowie, swobodę ruchów, 

wielką pokusę posiadania, 
władania i konsumowania. 

Kuszony na pustyni Jezus 

jest nie tylko wzorem, jak 
należy umartwiać się, by 

rozum zapanował nad 

ciałem i uczuciami, a duch 
kierował wyborami. Ewan-

gelia pokazuje nam, czym 
mogą być pokusy, których 

źródłem jest olbrzymia 

paleta dóbr materialnych i 
duchowych rozpostarta 

przez Stwórcę przed nami 
żyjącymi. Wszyscy są 

narażeni na pokusy, wszy-

scy im w jakiś sposób 
ulegamy, choćby w marze-

niach, pragnieniach i uczu-

ciach. „Ten rodzaj można 
pokonać modlitwą i pos-

tem” – mówi nam Jezus. 
Wielki Post staje się okazją 

do mobilizacji „wiary ser-

cem przyjętej”, wzmocnie-
nia ducha miłością Chry-

stusa i Jego Krzyża. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20160214.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160214.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160214.htm#czytania

