
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. 

Wantusiak 
1800 + Piotr Jackiewicz, 
Walentyna, Adam, Hen-
ryka(k) Jackiewicz, cr. 
Jackiewiczów, Piekar-
skich, Konwerskich, 
Jewtuszenko 
 

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  
 

Wojciechowscy, Alek-
sandra Szymańska, Iza-
bella Świderska 
830 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.12) 
830 zajęta 
1000 + Jerzy (greg.13) 
1130 + Anna i Stanisław 
Baranek, Maria i Franci-
szek Luchowscy, Geno-
wefa, Rozalia, Ludwika 
(k), Maria, Henryk, 
Franciszek, cr. Baran-
ków, Boguckich, Osia-
ków, Barcikowskich 
1300 + Katarzyna, Janina, 
Aleksander, Anna i Sta-
nisław Laskus, Aleksan-
dra(k) i Roman Bieńko-
wscy, Sabina i Henryk 

Mieczysława 
1800 + Stanisław Jaro-
sławski w rocz. śmierci 
1800 + Jerzy (greg.7) 

08 marca, wtorek  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.7) 
800  - z prośbą o bł. Boże 
dla Jolanty w dniu uro-
dzin  
1800 + Barbara Życień-
ska, Irena Paszkiewicz w 
65. r.śm., Stanisław i 
Henryk Błędowscy 
1800 + Jerzy (greg.8) 

09 marca, środa 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.8) 
700 + Jolanta Ryżko w 
26. r. śm.  
800  + Jerzy (greg. 9) 
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-
gu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; + 
Krystyna Saganek z 
okazji imienin; Edward 
Maciołek; + Kazimierz 
Kurczewski w 12. r. śm., 
Czesława (k), Antoni; + 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Wielkiego Postu  

06.03.2016 

06 marca, 4 Niedziela 
Wielkiego Postu  

700 + cr. Gałeckich, Pa-
czuskich i Kosieradzkich 
830 + Jerzy (greg.6) 
1000 Rodzina RM – w 
intencjach Kościoła, 
Ojca Św., Radia Maryja, 
TV Trwam i Naszego 
Dziennika 
1000 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.5) 
1130 + Janina i Henryk 
Janowscy 
1300 zbiorowa;- za Oj-
czyznę: - dz.-bł.  z okazji 
102. rocznicy urodzin 
Leokadii Bonder, z proś-
bą o bł. Boże i potrzebne 
łaski; - dz.-bł.  z okazji 
urodzin Eugeniusza Gał-
da; + Zofia Niszcz w 3. 
r. śm.; + Kazimierz z 
okazji imienin, Włady-
sława (k) i Andrzej Cho-
lewińscy, Jadwiga Re-
gulska; + Stanisław Ra-
decki i Teodozja Szy-
mańska; + Danuta 
Wieszczycka w 5. r. śm.; 
+ Muriel i Franciszek 
Pasoń w 11. r.śm. 
1800 + Jadwiga Borow-
ska w 13. r. śm. 
07 marca, poniedziałek,  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.6) 
800 – o zdrowie i łaskę 
nawrócenia dla Jerzego, 
Magdaleny, Justyny i 

Józef Oryga w 30. dni po 
śm.;  

10 marca, czwartek 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.9) 
800 - wolna 
1800 + Leokadia w rocz. 
śmierci i Feliks Kamiń-
scy, Andrzej Kamiński 
1800 + Jerzy (greg. 10) 

11 marca, piątek,  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.10) 
700 + Kazimierz Bigo-
szewski, Dezyderia, 
Władysław, Kazimiera 
(k) 
800 + Jerzy (greg. 11) 
1800 zbiorowa: + Bartło-
miej Kugler w 30. dni po 
śm. 

12 marca, sobota  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.11) 
800 + Monika Brzuszczak 
z okazji urodzin 
1800 + Jerzy (greg.12) 
1800 + Michał Zembo-
wicz, cr. Zembowiczów, 
Chajewskich, Pieniąż-
ków i Matusiaków 

13 marca, 5 Niedziela 
Wielkiego Postu  

700 + Stanisław i Melania 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 4 Niedzielę Wielkiego Postu  

06.03.2016 r. 
 

 Wszystkim, którzy uczestniczyli w Wielkopostnych 
Rekolekcjach Parafialnych życzymy wielu darów 
Ducha Św. 

 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 
uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pa-
syjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do ob-
chodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje 
katechumenów do obchodu paschalnego misterium 
przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskie-
go, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu 
i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od 
Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wy-
łącznie. 

  Serdecznie dziękujemy za już i prosimy o jeszcze 
naszych parafian w pomocy w przygotowaniu 
palm. „Zielone” i bazie można przynosić do zakry-
stii i kancelarii. 

 Dziś odbędzie się Spotkanie kandydatów do Bierz-
mowania po Mszy św. o godz. 11.30. Obecność 
obowiązkowa. 

 W przyszłą niedzielę - 13.03 - o godz. 11.30 Msza 
św. dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I 
Komunii św. Zapraszamy! 

 Na Różaniec Fatimski zapraszamy w przyszłą nie-
dzielę 13 marca br. o godz. 16.45.  

  Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy 
w przyszłą niedzielę na kolejny wykład Kursu Bi-
blijnego - godz. 19.00 w sali katechetycznej. Tema-
tem wykładu będzie Apokalipsa Św. Jana. 

 Za tydzień, w niedzielę 13 marca, odbędzie się trze-
cia w tym roku, miesięczna kwesta na rzecz budo-
wy organów piszczałkowych w naszym kościele. 
Nieustannie zachęcamy naszych Parafian i Gości do 
wspierania tego dzieła. Serdecznie dziękujemy za 
bezpośrednie wpłaty na konto bankowe, zakup ce-
giełek i ofiary do puszek. Msza św. w intencji Fun-
datorów piszczałek i Wszystkich ofiarodawców zo-
stanie odprawiona 20 marca o godz. 13.00.  

 Komitet Budowy Organów zaprasza wszystkich 
serdecznie na zwiedzenie wystawy fotograficznej 
pt. "Jankowy Chrystus". Jest to zbiór fotografii 

Joz 5,9-12; 
2 Kor 5,17-21; 
Łk 15,1-3,11-
32  

W owym czasie zbliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi. Opowiedział 
im wtedy następującą przypowieść: 
Pewien człowiek miał dwóch synów. 
Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj 
mi część majątku, która na mnie 
przypada. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w 
dalekie strony i tam roztrwonił swój 
majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy 
wszystko wydał, nastał ciężki głód w 
owej krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do 
jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola żeby pasł 
świnie. Pragnął on napełnić swój 
żołądek strąkami, którymi żywiły się 
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to 
najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już 
nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem: uczyń mię choćby jednym z 
najemników. Wybrał się więc i poszedł 
do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył 
się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A 
syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie, już 
nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem. Lecz ojciec rzekł do swoich 
sług: Przynieście szybko najlepszą szatę 
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 
na rękę i sandały na nogi. Przyprowadź-
cie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój 
syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 
odnalazł się. I zaczęli się bawić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał 
na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 
zdrowego. Na to rozgniewał się i nie 
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 
i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział 
ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 
przekroczyłem twojego rozkazu; ale 
mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który 
roztrwonił twój majątek z nierządnica-
mi, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 
wszystko moje do ciebie należy. A 
trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył, 
zaginął a odnalazł się. 

wykonanych podczas powstawania rzeźby 
"Chrystusa Ukrzyżowanego" znajdującego się w 
Domu Modlitwy OO Jezuitów na Górce w Zakopa-
nem. Rzeźbę wykonał Jan Ziędar a fotografie Prze-
mysław Spych. Każda fotografia opatrzona jest cyta-
tem ks Tischnera. Fotografie te były już wystawiane 
m. in. w kościołach seminaryjnych w Łodzi i w War-
szawie. Wystawę  można oglądać w naszym kościele 
do 13 marca. 

 Parafialny Caritas w niedzielę 13 i 20 marca roz-
prowadzać będzie paschaliki i  świece na stół wiel-
kanocny. W tym roku dochód ze sprzedaży przezna-
czony jest na pomoc najuboższym mieszkańcom 
naszej diecezji. 
Dzieciom przypominamy, że skarbonki przynosimy 
w Niedzielę Palmową i zostawiamy przy głównym 
ołtarzu. 

 Rozpoczęliśmy przygotowania do Anińskiego Pik-
niku Rocznicowego. Wszystkich chętnych do 
współpracy przy zorganizowaniu tego wydarzenia 
serdecznie zapraszamy. Najbliższe zebranie odbę-
dzie się 10-tego marca o godz. 19-tej (czwartek), w 
salce parafialnej, wejście przez kościół. Prosimy 
również o modlitwę w intencji naszego pikniku. 
Kontakt w sprawach dotyczących pikniku z Księ-
dzem Proboszczem  lub P. Renatą Żukowską tel. 
609 615 039. 

 W Czytelni Naukowej w Aninie przy ul. Trawiastej 
10 w dniu 9 marca (środa) 2016 r. o godz. 17.00 
odbędzie się projekcja filmu Żołnierze Wyklęci. 
Losy Niepokornych w reż. Wincentego Ronisza. 
Wstęp wolny. 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Chata z pomysłami zapra-
sza w najbliższą niedzielę - 13.03 na świąteczny 
kiermasz wyrobów rękodzielniczych wykonanych 
przez podopiecznych. Kiermasz odbędzie się przed 
kościołem.   

Zapowiedzi przedślubne: 
 Marcin Borys Trocki, kawaler z par. tut.  

Monika Helena Gryczka, panna z Zielonki 

 
Posługa jednania  

i przemiany 
 
 Bóg w swoim 

miłosierdziu jest zatro-
skany o to, co się zgu-
biło i co potrzebuje 
pomocy. Oczekuje na 
nasze wyjście z niewoli 
zła i hańby. Kiedy mo-
że przebaczyć, cieszy 
się, podobnie jak się 
cieszył, kiedy powołał 
do istnienia wszystkie 
stworzenia. Bóg – Mi-
łość nieskończona chce 
wydobyć z upadku i 
przyprowadzić do sie-
bie wszystko, „co było 
zginęło” i uczynić „ 
nowym stworzeniem” 
przez Jezusa, Syna 
Swego, który jest 
„drogą, prawdą i ży-
ciem”. Św. Paweł, któ-
ry sam na sobie do-
świadczył tej przemia-
ny mówi o nowym 
narodzeniu i o nowym 
stworzeniu. Tę posługę 
przemiany możemy 
dokonywać nie tylko na 
sobie, ale i cały świat 
czynić lepszym, przy-
wracać mu „oblicze 
nowe”, odsuwać od 
„muru płaczu”. Jest to 
program nie tylko na 
Wielki Post. Każdy 
dzień naszego życia 
może i powinien przy-
nosić owoce naszej 
wiary, nadziei i miłości. 
Hojność  Bożego Miło-
sierdzia nie może być 
zmarnowana. 
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