
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. 

1300 + Ewa Frąckiewicz 
w 8 r. śm. 
1800 + Albin i Wanda 
Wichrowscy w 1 r. śm. 
 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jed- na z 
pro-

pozycji 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  
 

830 + nieznanej dziew-
czynki – dawczyni serca 
w 18. rocz. przeszczepu i 
łaskę zdrowia dla Anny 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby rodziny przeży-
wające trudności otrzy-
mywały konieczne wspar-
cie, a dzieci mogły wzra-
stać w zdrowym i pogod-
nym środowisku. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby chrześcijanie 
dyskryminowani lub 
prześladowani z powodu 
swojej wiary byli wciąż 
silni i wierni Ewangelii 
dzięki nieustannej modli-
twie całego Kościoła. 
1130 – dz. z ok. urodzin 
Elżbiety  

Irena Bartniccy; + Alicja 
Chudzik; + Sławomir 
Żylak w 2 r. śm; + Regina
-Halina Łowczyka 
1800 + Anna Mosiejczuk 
(greg. 25) 
22 lutego, poniedziałek, 

Katedry Św. Piotra, 
Apostoła, święto 

7
00

 - zajęta 
700 + Marian Filipczuk z 
ok. ur. 
800 + Anna Mosiejczuk 
(greg. 26) 
1800 + Helena, Adam, 
Eward Wojtaś, Syta, Ge-
nowefa, Joanna, Henryk 
Biernaccy 

23 lutego, wtorek  
700  - wolna 
800  + Anna Mosiejczuk 
(greg. 27) 
1800 - wolna 
1800 – int. dziękcz. w 90 r. 
ur. Cecylii Łakomczak, o 
bł. Boże, łaskę zdrowia i 
opiekę Matki Bożej 

24 lutego, środa 
700 + Anna Mosiejczuk 
(greg. 28) 
7

00 – wolna 
800 + Piotr Grajda w 37 r. 
śm, Stanisława (k) Graj-
da, Aleksander Woźnica, 
Jerzy Markuszewski i zm. 
z ich rodz.  
1800 – zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Wielkiego Postu  

21.02.2016 

21 lutego, 2 Niedziela 
Wielkiego Postu  

700 – o szczęśliwy prze-
bieg operacji i szybki 
powrót do zdrowia dla 
Marka 
830 + Apolonia i Walenty 
1000 + Tomasz Cieszkow-
ski w 32 r. śm. 
11

30 + Jan, Teresa, Zyg-
munt Wyrwicz; Zofia, 
Józef (m) Cyburt  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Gabriela Aleksandra 
Godlewska; - o łaskę 
zdrowia dla Grzegorza; - 
o łaskę zdrowia dla Ireny 
i siły w walce z chorobą 
nowotworową; - int. dz.-
bł. w 25 r. ur. Małgorzaty, 
z prośbą o bł. Boże i po-
trzebne łaski; - dz.-bł. w r. 
ur. Elżbiety, z prośbą o 
Boże bł. dla cr.; + Stani-
sław (m) i Genowefa 
Fronc, Halina Męczyńska 
w 5 r. śm., Franciszek 
Męczyński w 2 r. śm.; + 
Jadwiga, Aleksandra (k), 
Piotr, Jan, Franciszek, 
Feliks Bogusz, Mieczy-
sław Bartocha w 25 r. 
śm., + Eugeniusz Dzia-
kowski, Marianna, Hen-
ryk, Marian i Wera Za-
rzyccy; + Stanisława 
Lipowiec w r. śm.; + 
Danuta; + Piotr Urban, 
Krystyna, Henryk Gro-
chowscy; + Kazimierz 
Długokęcki z racji uro-
dzin; + Michał, Zenobia, 

szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - o zdrowie, Boże 
bł., opiekę Matki Bożej i 
szczęśliwe zakończenie 
terapii choroby nowotwo-
rowej dla Ewy;  + Janina i 
Stanisław (m) Roszuk 

25 lutego, czwartek 
700 + Anna Mosiejczuk 
(greg. 29) 
800 - wolna 
1800 – dz.-bł. w 18 r. uro-
dzin Mai Olszewskiej 
1800 - wolna 

26 lutego, piątek  
700 + Anna Mosiejczuk 
(greg. 30) 
700 - wolna 
800 - wolna 
1800 zbiorowa: + Stefan 
Kowalski w 1 r. śm. 

27 lutego, sobota  
700 + Jerzy Kusak 
800 - wolna  
1800 - zajęta 

28 lutego, 3 Niedziela 
Wielkiego Postu  

700 + Danuta Wilkońska 
w miesiąc po śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 2 Niedzielę Wielkiego Postu  

21.02.2016 r. 
 
 

  Dziś w drugą niedzielę Wielkiego Postu ofiarami do skarbo-
ny Dar Serca - na środku kościoła, wspieramy dzieło misyjne 
Kościoła Ad Gentes. Bóg zapłać! 

 Dziś udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy na-
wiedzą katedrę lub konkatedrę i tam pobożnie odmówią 
Ojcze nasz i Wierzę. 

 Dekoracja, która znajduje się przy wejściu do naszego ko-
ścioła nie jest dekoracją Bożonarodzeniową. Towarzyszy 
ona nam wszystkim przez Rok Święty Miłosierdzia, aż do 
20. listopada 2016. 

 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 uczestni-
czymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu 
Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów 
do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspo-
mnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkie-
go Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy 
Pańskiej wyłącznie. 

  Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii w 
dniach 28 luty-02 marca. Poprowadzi je ks. Wojciech Bę-
ben. 

 W dniu 8 XII 2015 roku Dzieło Misyjne Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej rozpoczęło nowy projekt  zatytułowany: 
„Misje i okolice.” Ma on na celu ukazanie pracy polskich 
misjonarzy w szerszym kontekście. Działalność misyjna to 
nie tylko głoszenie Dobrej Nowiny,  to także działalność na 
rzecz promocji ludzkiej. Misjonarze, zarówno duchowni jak i 
świeccy, w wielu miejscach globu prowadzą m.in. szkoły, 
ośrodki dożywiania, szpitale, ośrodki zdrowia. 
II Przegląd Filmów Misyjnych, trwający w dniach 22-26 II 
2016 roku jest dobrą okazją do zapoznania się z pracą na-
szych rodaków w różnych częściach świata. Serdecznie 
zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.  Wszystkie projek-
cje rozpoczynają się o godz. 18.00. Bilety w cenie 8 zł do 
nabycia w kasie kina. 

  Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w przygoto-
waniu 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! 

 Podczas ubiegłotygodniowej kwesty na budowę organów 
piszczałkowych w naszym kościele ze zbiórki do puszek i 
sprzedaży cegiełek uzyskaliśmy kwotę 6844,67 zł i 15 euro. 
Jakkolwiek nie mamy jeszcze oddzielnego konta na ofiary 
składane w euro, jesteśmy gotowi wyjść na przeciw naszym 
darczyńcom i takie konto założyć. Prosimy o dalsze wspar-

Rdz 15,5-
12.17-18; 
Flp 3,17-4,1 
Łk 9,28b-36  

Jezus wziął z sobą Pio-
tra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzie-
nie stało się lśniąco 
białe. A oto dwóch mę-
żów rozmawiało z Nim. 
Byli to Mojżesz i Eliasz. 
Ukazali się oni w chwa-
le i mówili o Jego odej-
ściu, którego miał doko-
nać w Jerozolimie. Tym-
czasem Piotr i towarzy-
sze snem byli zmorzeni. 
Gdy się ocknęli, ujrzeli 
Jego chwałę i obydwóch 
mężów, stojących przy 
Nim. Gdy oni odchodzili 
od Niego, Piotr rzekł do 
Jezusa: Mistrzu, dobrze, 
że tu jesteśmy. Postawi-
my trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla 
Eliasza. Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, zjawił 
się obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy [tamci] 
weszli w obłok. A z 
obłoku odezwał się głos: 
To jest Syn mój, Wybra-
ny, Jego słuchajcie! W 
chwili, gdy odezwał się 
ten głos, Jezus znalazł 
się sam. A oni zachowali 
milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie 
oznajmili o tym, co 
widzieli.  

cie. 
Na koncie mamy już zgromadzone 298 tys. zł. Dziękuje-
my  Ofiarodawcom za wsparcie i zrozumienie dla idei 
budowy prawdziwych organów w kościele. 
Ta sama idea uzyskała wsparcie w postaci sobotniego recita-
lu pana  Wiesława Kowalskiego, który śpiewał ballady Buła-
ta Okudżawy. Dziękujemy za koncert i jego dedykację. 
Ponieważ podczas koncertu w Anińskim Klubie Kultury nie 
mogły być zbierane ofiary, wszystkich którym koncert się 
podobał, a klimat ballad Okudżawy jest bliski, zapraszamy 
do złożenia ofiary do puszki pod organami.  

 Po Mszy św. na godz. 11:30, czyli ok. godz. 12:40, w dolnej 
kaplicy kościoła odbędzie się spotkanie modlitewne dla osób 
pragnących przyjąć do swoich rodzin pielgrzymów w czasie 
tegorocznych Światowych 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 Światowych 
Dni Młodzieży. Istnieje także możliwość finansowego 
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 wszystkich 
chętnych do współpracy przy organizacji tego przedsięwzię-
cia. Tak jak w roku ubiegłym pieniądze pozyskane ze sprze-
daży cegiełek, kawiarenki i aukcji zostaną przeznaczone na 
budowę organów. Chcemy zorganizować w tym roku wysta-
wę zdjęć dotyczących parafii. Dlatego prosimy Państwa o 
wypożyczenie zdjęć z Państwa rodzinnych archiwów. Być 
może nasze spotkanie uda się uświetnić koncertem znanego 
artysty śpiewającego muzykę chrześcijańską. 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 konkursu. Wszystkich 
chętnych do współpracy prosimy o kontakt z osobą koordy-
nującą organizację wydarzenia: P. Renatą Żukowską tel. 
609 615 039. 

Przemiana  
 
 Każdy z pięciu naszych 
zmysłów ma ogromne 
pola działania. Może 
służyć nam na wewnątrz 
i na zewnątrz. Zmysły 
również świadczą o nas. 
Doskonaląc je w ciszy i 
modlitwie, zmieniamy 
się odsłaniając swoje 
człowieczeństwo. Prze-
mienienie Chrystusa 
wzmocniło wiarę 
uczniów. Może i nasza 
przemiana uratowała by 
niejednego człowieka. 
Bóg przemawia przez 
nas. Mamy o Nim 
świadczyć każdym na-
szym zmysłem. Ci, któ-
rzy stykają się z nami 
pragną uwierzyć poprzez 
świadectwo naszego 
życia, że Bóg jest dobry 
i sprawiedliwy, że jest 
Miłością. Czasem 
„robimy sobie twarz” ale 
sami się dziwimy czy to 
jeszcze „ja”. Mieć swoją 
dobrą twarz – wcale nie 
jest rzeczą łatwą. 
Wszystko rzeźbi się na 
twarzy: myślami, prze-
życiami, wewnętrznymi 
walkami, całym stylem 
życiowym. Z czasem 
wychodzą na twarz całe 
sieci dróg życiowych. 
Tabor ma znaczenie 
również dla naszego 
osobistego życia. Cza-
sem diabeł niedaleko jest 
od anioła. Dlatego pro-
śmy Chrystusa słowami 
psalmu: „Będę szukał 
oblicza Twego; nie skry-
waj przede mną swojej 
twarzy, Panie”. 
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