
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. 

Głowacki z racji imienin; 
+ Halina Kubiaczek w 1 
r. śm., Jan Kubiaczek w 
26 r. śm.; + Hanna Żu-
rawska w 30 dzień po 
śm.; + Genowefa Stacho-
wicz w 10 r. śm., + An-
drzej Mularczyk 
1800 - zajęta 
 

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  
 

Bożej dla Danuty i cr. 
20 marca, Niedziela 

Palmowa Męki Pańskiej  
700 + Marian Gałecki w 
14 r. śm. 
830 + Józefa (k), Józef 
(m), Andrzej Pełka, cr. 
Pełków 
1000 + Jerzy (greg.20) 
1000 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.19) 
1130 + Józef i Marianna 
Prasuła, Józef, Aleksan-
dra, Józef  Giziewicz, 
Grzegorz Pusek  
1300 zbiorowa: - w inten-
cji Ofiarodawców na 
organy; - dz. – bł. z racji 
imienin dla Józefa, z 
prośbą o wstawiennictwo 
patrona dla cr.; + Józef 

700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.14) 
800  + Stanisław Szyszko 
w 21 r. śm., jego rodzice 
Jan i Katarzyna Szyszko 
1800 + Helena Siarkiewicz 
i cr. Lodowskich 
1800 + Jerzy (greg.15) 

16 marca, środa 
7

00 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.15) 
700 - wolna 
800  + Jerzy (greg.16) 
1800 – zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-
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 Boże bł. i 
opiekę MB na każdy 
dzień z okazji imienin dla 
Patryka Góreckiego, jego 
rodziców i rodzeństwa; + 
Tadeusz Kurowski w 16 
r. śm., Helena Kurowska; 
+ Michał Zembowicz w 
30 dzień po śm., + Marian 
Dubrzyński w 7 r. śm., cr. 
Bakier 

17 marca, czwartek 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.16) 
800 – o Boże bł., zdrowie i 
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700 + Stanisław i Melania 
Wojciechowscy, Aleksan-
dra Szymańska, Izabella 
Świderska 
830 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.12) 
830 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zieliń-
ski 
1000 + Jerzy (greg.13) 
1130 + Anna i Stanisław 
Baranek, Maria i Franci-
szek Luchowscy, Geno-
wefa, Rozalia, Ludwika 
(k), Maria, Henryk, Fran-
ciszek, cr. Baranków, 
Boguckich, Osiaków, 
Barcikowskich 
1300 + Katarzyna, Janina, 
Aleksander, Anna i Stani-
sław Laskus, Aleksandra 
(k) i Roman Bieńkowscy, 
Sabina i Henryk Wantu-
siak 
1800 + Piotr Jackiewicz, 
Walentyna, Adam, Hen-
ryka(k) Jackiewicz, cr. 
Jackiewiczów, Piekar-
skich, Konwerskich, Je-
wtuszenko 
14 marca, poniedziałek  

700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.13) 
700 + Bartłomiej Kugler 
(od pracowników Apteki i 
Instytutu Kardiologii) 
800 + Helena i Ignacy 
Strzała i ich dzieci 
1800 + Jerzy (greg.14) 

15 marca, wtorek  

potrzebne łaski dla Zbi-
gniewa Wedziuka w dniu 
imienin 
1800 + Marian Chmiel 
1800 + Jerzy (greg.17) 

18 marca, piątek  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.17) 
700 - wolna  
800 + Jerzy (greg.18) 
1800 zbiorowa: + Wiktor 
Wołoszczuk w 30 dzień 
po śm., + Jerzy Szybka i 
cr. Szybków; + Stefania, 
Jan, Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał Misztal; + 
Zbigniew Juzala w 1 r. śm 
i za dzieci nienarodzone; 
+ Józefa (k) Zawistowska 

19 marca, sobota, Św. 
Józefa, Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny, 

uroczystość  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.18) 
700 + Józefa (k), Aleksan-
der Kalata, Michał i Józe-
fa (k) Sowa 
800 + Józef, Magdalena, 
Jadwiga, Władysław, Jan, 
Stanisław, cr. Grochow-
skich i Oklińskich 
1800 + Jerzy (greg.19) 
1800 – o bł. Boże, łaskę 
zdrowia i opiekę Matki 

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

www.anin.parafia.infoNr 339 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 5 Niedzielę Wielkiego Postu  

13.03.2016 r. 
 

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

 W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 
uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyj-
nym. 

 Na Różaniec Fatimski zapraszamy dziś, w niedzielę 13 
marca br. o godz. 16.45.  

  Dziś, w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na kolejny 
wykład Kursu Biblijnego - godz. 19.00 w sali kateche-
tycznej. Tematem wykładu będzie Apokalipsa Św. Jana. 

 Dzisiaj odbywa się comiesięczna kwesta na rzecz bu-
dowy organów piszczałkowych w naszym kościele. 
Zachęcamy Parafian i Gości do wspierania tego dzieła. 
Stan konta organowego na chwilę obecną wynosi 302 
803 zł. Msza św. w intencji fundatorów piszczałek i 
wszystkich ofiarodawców zostanie odprawiona za ty-
dzień, 20 marca, o godz. 13.00.  

 Ponadto zapraszamy do zwiedzenia w naszym kościele 
wystawy fotograficznej wykonanej podczas powstawa-
nia rzeźby "Chrystus Ukrzyżowany". Rzeźba znajduje 
się w Domu Modlitwy OO Jezuitów na Górce w Zako-
panem, wykonał ją Jan Ziętar a fotografie Przemysław 
Spych. Fotografie są opatrzone cytatami ks. Tischnera. 
Wystawa była już prezentowana w kościołach semina-
ryjnych w Łodzi i Warszawie. 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Chata z pomysłami zaprasza dziś 
na świąteczny kiermasz wyrobów rękodzielniczych 
wykonanych przez podopiecznych. Kiermasz odbędzie 
się przed kościołem.  

 Parafialny Caritas, dziś i w niedzielę 20 marca rozpro-
wadzać będzie paschaliki i  świece na stół wielkanocny. 
W tym roku dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na 
pomoc najuboższym mieszkańcom naszej diecezji. 
Dzieciom przypominamy, że skarbonki przynosimy w 
Niedzielę Palmową i zostawiamy przy głównym ołtarzu. 

 Ostatnie w tym Wielkim Poście nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek - 18.03 - po 
Mszy św. godz. 18.00 zapraszamy na wspólną - ostatnią 
i jedną w tym dniu - Drogę Krzyżową ulicami: Bosmań-
ską, Trawiastą i VI Poprzeczną. Przynosimy ze sobą 
lampiony. Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 nie będzie! 

 Przedświąteczna zbiórka ministrantów z próbą Litur-
gii Wielko-Tygodniowej oraz przygotowaniem Dyplo-
mów Ministranckich z racji 1050-lecia Chrztu Polski 
odbędzie się w najbliższą sobotę - 19 marca o godz. 
10.00 

Iz 43,16-21; 
Flp 3,8-14; 
J 8,1-11  

Jezus udał się na Górę 
Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świąty-
ni. Cały lud schodził się 
do Niego, a On usiadłszy 
nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryze-
usze przyprowadzili do 
Niego kobietę którą 
pochwycono na cudzołó-
stwie, a postawiwszy ją 
pośrodku, powiedzieli do 
Niego: Nauczycielu, tę 
kobietę dopiero pochwy-
cono na cudzołóstwie. W 
Prawie Mojżesz nakazał 
nam takie kamienować. 
A Ty co mówisz? Mówili 
to wystawiając Go na 
próbę, aby mieli o co Go 
oskarżyć. Lecz Jezus 
nachyliwszy się pisał 
palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go 
pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: Kto z was jest 
bez grzechu, niech pierw-
szy rzuci na nią kamień. I 
powtórnie nachyliwszy 
się pisał na ziemi. Kiedy 
to usłyszeli, wszyscy 
jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od 
starszych, aż do ostat-
nich. Pozostał tylko Jezus 
i kobieta, stojąca na 
środku. Wówczas Jezus 
podniósłszy się rzekł do 
niej: Kobieto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił? 
A ona odrzekła: Nikt, 
Panie! Rzekł do niej 
Jezus: I Ja ciebie nie 
potępiam. - Idź, a od tej 
chwili już nie grzesz.  

 Za tydzień - w Niedzielę Męki Pańskiej - o godz. 16.30 
nasza schola i zespół fletowy będą się modlić pieśniami 
pasyjnymi o dobre przeżycie świąt wielkanocnych. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania. 

 24. Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to 
nabożeństwo adoracyjne w gronie domowym lub rodzin-
nym. Rozpocznie się ono w Wielki Czwartek o godz. 
19.00 i będzie trwać przez całą dobę do Wielkiego Piąt-
ku do godziny 20.00. Osoby, które chciałyby się zapisać 
na to Nabożeństwo proszone są do zakrystii. Na każdą 
godzinę Czuwania trzeba odebrać wyznaczone pomoce 
modlitewne. 

 Pani Basia wraz z innymi Paniami, już od Pierwszej 
Niedzieli Wielkiego Postu dzielnie wykonują palemki 
wielkanocne - zachęcamy do ich nabycia w naszym 
kościele w Niedzielę Palmową. Ofiary z palm, jak zwy-
kle, przeznaczone będą na szczytny cel. 

 Jest wielkim szczęściem naszego pokolenia, że na jubi-
leusz 1050-lecia Chrztu Św. i Państwa Polskiego poja-
wia się dzieło, aż tak wielkiej rangi - autentyczny 
„Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny” z XI wieku, 
wnuczki Bolesława Chrobrego. Teks ten, odnaleziony 
pod koniec XIX wieku we włoskim klasztorze, został 
ostatnio z języka staro-łacińskiego przetłumaczony przez 
Prof. Artura Andrzejuka z UKSW. Będzie dostępny 
dla naszych Parafian w Niedzielę Palmową (jako pierw-
szy w Polsce, po cenie promocyjnej!), zaś po Mszy św. o 
godz. 13.00 Profesor przedstawi krótko historię życia 
Gertrudy Mieszkówny, uwikłanej w najważniejsze wy-
darzenia polityczne swoich czasów. 

 Ksiądz Proboszcz i Wspólnota z Parafii Wniebowzię-
cia NMP w Zerzniu, ul Trakt Lubelski 157 serdecznie 
zapraszają na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 
w sobotę, 19 marca w godzinach od 9.00 do 16.00. 
Wśród stoisk dostępny będzie bogaty asortyment spo-
żywczy, wiklina, ozdoby wielkanocne.  

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

Monika Helena Gryczka, panna z Zielonki 
 Filip Michał Wojdan, kawaler z par. tutejszej i Sylwia 

Kinga Matuszewska, panna z Sulejówka 
 Mateusz Kurczewski, kawaler z par. tutejszej i Karoli-

na Anna Kaczmarczyk, panna z par. Kołbiel 

Słowa pojednania  
 
 Bywa i tak, że wady bliź-
nich rozrzucamy wokół, jak 
pierze na wietrze, a ich 
zalety zagłuszamy szumem 
własnych talentów. W. 
Szekspir powiada: „Wady 
człowieka ryjemy na spiżu, 
na wodzie zaś zapisujemy 
jego cnoty”. To prawda. 
Straszną jest rzeczą dostać 
się na język złego człowie-
ka i wpaść w jego ręce. Nie 
takie są myśli i działania 
Boże. Wynika to z dzisiej-
szej Ewangelii. Jezus stanął 
w obronie niewiasty. Prze-
bacza tej, która rzeczywi-
ście zgrzeszyła i nie do-
puszcza do jej ukamieno-
wania. Ale ta ewangeliczna 
opowieść jest jedną z licz-
nych wydarzeń ukazujących 
Chrystusa przebaczającego. 
Zobaczmy Jezusa uzdrawia-
jącego paralityka, troszczą-
cego się o zagubioną owcę, 
przyrzekającego łotrowi 
skruszonemu udział w 
raju… Bo „Syn Człowieczy 
przyszedł szukać i zbawiać, 
co było zginęło”. Ludzką 
rzeczą jest upaść. Przecież 
nawet św. Paweł, który 
wszystko poświęcił dla 
Chrystusa, mówi o swojej 
niedoskonałości i ciągłym 
wspinaniu się wzwyż. 
„Wytężam siły ku temu, co 
przede mną, pędzę ku wy-
znaczonej mecie, ku nagro-
dzie, do jakiej Bóg wzywa 
w Chrystusie Jezusie” 
(czyt.II). „Nikt bowiem nie 
doznaje wyzwolenia z 
grzechu, ani swej słabości, 
wszyscy potrzebujemy 
Chrystusa Zbawiciela” 
(Wat.II). W Chrystusie 
bowiem Bóg pojednał świat 
ze sobą, nie poczytując mu 
jego grzechów i udzielając 
nam słowa pojednania” (2 
Kor 5,19). 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20160313.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160313.htm#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160313.htm#czytania

