
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 

Lewicki (greg.24) 
2000 + Leszek Modliński 
w 22. r. śm. 
2000 + Wiesława (k) i 
Witold Faliszewscy i zm. 
z ich rodzin 
2000 + Jerzy (greg.25) 

27 marca, Niedziela 
Zmartwychwstania 

Pańskiego  
600 – za Parafian 
830 + Jerzy (greg.26) 
1000 – KR Intencja ogól-
na: Aby rolnicy indywi-
dualni otrzymywali nale-
żyte wynagrodzenie za 
swoją cenną pracę. Inten-
cja ewangelizacyj-
na: Aby chrześcijanie w 
Afryce dawali świadec-
two miłości i wiary w 
Jezusa Chrystusa pośród 
konfliktów polityczno-
religijnych. 
1130 zajęta  
1300 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.26) 
13

00 zajęta 
1800 + Jan i Zofia Broda, 
Aleksander i Bronisława 
(k), Teresa Jabłońscy, 
Konstanty i Maria Barań-
scy 
 

Niedziela Palmowa – 20.03 
 

 Za nasze winy 
 
 W ludzkim życiu na ziemi 
miesza się upadek i triumf, 
radość i łzy, rozpacz i nadzieja. 
W dzisiejszej liturgii zwracają 
naszą uwagę dwa akcenty: 
uroczyste wejście z palmami i 
śpiewem psalmu pozdrawiają-
cego Pana, oraz pełne powagi i 
zadumy czytanie męki Chrystu-
sa, – czyli Pasja. W chwilach 
radości i szczęścia uważamy, 
że tak zawsze być powinno, że 
to nam się należy. Ale kiedy 
smutek nas ogarnie, wtedy 
stawiamy Bożej Opatrzności 
pytanie: „dlaczego”. Czy nie 
mogę umrzeć dopiero jutro? Ja 
dzisiaj mam spotkanie! Czyta-
ny dzisiaj list św. Pawła do 
Filipian mówi o cierpieniach 
Mesjasza i ich sensie: 
„Ogołocił samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do 
śmierci. Dlatego też Bóg wy-
wyższył Go nad wszystko i 
darował mu imię ponad wszel-
kie imię, aby na imię Jezusa 
zginało się wszelkie kolano”. 
Finałem drogi Jezusa do chwa-
ły był oszczerczy proces, 
potępienie, męka i krzyż. Przez 
to wszystko wszedł do chwały 
Ojca  „i zrodził nas na nowo do 
żywej i niezniszczalnej na-
dziei”. Czas nam dany leczy 
rany, odmienia przyjaciół, 
powala mocarzy, a biednych na 
tronie umieszcza. Wszystkim 
pozostawia nadzieję w osta-
teczne zwycięstwo, tymczasem 
prorok zachęca: „Wy wszyscy, 
co idziecie przez drogę, patrz-
cie i oglądajcie – czy jest 
boleść jako boleść moja?” 
Niedziela Palmowa bliska jest 
Wielkiego Piątku. Takie jest 
życie. Jest więc okazja do 
zastanowienia się, jakie palmy 
niesiemy? A może i my Boga 
przeliczamy na pieniądze, gdy 
nadchodzi wielki piątek? Pro-
cesja z palmami apeluje do 
naszych umysłów i serc o jasne 
i pełne zdeklarowanie się po 
stronie Chrystusa.  

r. śm. 
1800 + Rozalia, Albina 
(k), Józef (m), Stanisława 
(k), Alfons, Wiesława 
(k), Kazimierz, Czesława 
(k), Lucjan, Stanisława 
(k), Zygmunt, Monika, 
Józef (m), Dominik, 
Wincenty, Kazimierz, 
Janusz, Kazimierz, cr. 
Samajlików i Draczyń-
skich 
1800 + Jerzy (greg.21) 
22 marca, Wielki Wto-

rek  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.21) 
800  + Józefa (k) Pudłow-
ska, Józef Sawicki, Maria 
i Mieczysław Lisiakowie 
1800 – o łaski Boże dla 
Maćka, dary Ducha Św., 
uzdrowienie wew. i nieu-
stającą opiekę M. Bożej 
nad całym jego życiem 
1800 + Jerzy (greg.22) 
23 marca, Wielka Śro-

da 
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.22) 
700 + Jerzy Kusak i jego 
rodzice 
800  + Jerzy (greg.23) 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata,  z prośbą o 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Palmowa  

20.03.2016 

20 marca, Niedziela 
Palmowa Męki Pań-

skiej  
700 + Marian Gałecki w 
14 r. śm. 
830 + Józefa (k), Józef 
(m), Andrzej Pełka, cr. 
Pełków 
1000 + Jerzy (greg.20) 
10

00 + 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 
Głowacki z racji imienin; 
+ Halina Kubiaczek w 1 
r. śm., Jan Kubiaczek w 
26 r. śm., + Józef Sewe-
rynik z ok. im.; + Hanna 
Żurawska w 30 dzień po 
śm.; + Genowefa Stacho-
wicz w 10 r. śm., + An-
drzej Mularczyk; + Hali-
na Godlewska z racji 
imienin; + Helena i Józef 
Skorupka, Józefa (k) i 
Józef Grochuccy 
1800 + Stanisław Jóźwiak 
w 4. r.śm. 
21 marca, Wielki Ponie-

działek  
700 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.20) 
8

00 + Wacław Pełka w 8 

świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; o bł. Boże dla 
Joanny i Izabeli w dniu 
urodzin; + Stanisław w 
83 r. śm., Marianna w 45 
r. śm., Helena w 18 rocz. 
od pogrzebu Cieślak; + 
Janina, Leon, Makowscy, 
Piotr, Aleksandra (k) 
Krasuwscy; + Halina 
Jędrzejewska w 30. dni 
po śm.  

24 marca, Wielki 
Czwartek 

1800 + Stanisław Rogala 
Lewicki (greg.23) 
1800 – z podziękowaniem 
za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o Boże bł., zdro-
wie dla Kacpra z okazji 
9. r. urodzin 
1800 + Anna Adamczuk w 
1. r. śm. 
1800 + Jerzy (greg.24) 
25 marca, Wielki Piątek  
1800 Liturgia Wielkiego 
Piątku 
26 marca, Wielka Sobo-

ta  
20

00 + Stanisław Rogala 

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

www.anin.parafia.infoNr 340 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na Niedzielę Palmową  

20.03.2016 r. 
 

  W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed 
każdą Mszą św. odbędzie się poświęcenie palm. Palmy będzie 
można nabyć przed kościołem od Pań. Pragniemy bardzo ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy z tak wielką pieczoło-
witością i oddaniem przygotowali dla nas palemki. Na prośbą 
Pań, które przez cały Wielki Post tworzyły palemki, ofiary 
złożone przy zakupie palemek będą przeznaczone na budowę 
organów piszczałkowych i wymianę instalacji c.o. w naszym 
kościele. Bardzo dziękujemy za każdą ofiarę. 

 Do Spowiedzi Św. można przystąpić dziś, podczas każdej 
Mszy św., w Wielki Poniedziałek, W. Wtorek i W. Środę od 
godz. 6.30 do 8.30 i wieczorem od godz. 17.30. W Wielki 
Czwartek, W. Piątek Spowiedzi św. nie będzie. W Wielką 
Sobotę - Spowiedź św. od godz. 8.00 do 17.00 

 Parafialny Caritas po wszystkich mszach świętych zbiera 
żywność i dary pieniężne na paczki świąteczne dla osób potrze-
bujących z naszej parafii. Rozprowadzane są też świece na stół 
wielkanocny. Dzieci proszone są o zostawienie swoich skarbo-
nek w pudełku przy ołtarzu z napisem Jałmużna Wielkopostna. 

 Podczas ubiegłotygodniowej kwesty organowej zebraliśmy 
kwotę 6 043 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom 
i kwestującym. Stan konta organowego wynosi 310 595 zł. 
Prosimy o dalsze wspieranie naszego wspólnego dzieła  poprzez 
wpłaty na konto bankowe, zakup cegiełek czy ofiary do puszki 
organowej pod chórem. 

 Dziś, o godz. 16.30 nasza schola i zespół fletowy będą się mo-
dlić pieśniami pasyjnymi o dobre przeżycie świąt wielkanoc-
nych. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania. 

 Dziś, po raz ostatni w tym roku zapraszamy o godz. 17.15 do 
uczestnictwa w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. 

 Dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski zapraszamy dziś, w 
Niedzielę Palmową na promocję „Modlitewnika Gertrudy 
Mieszkówny” z XI wieku, wnuczki Bolesława Chrobrego w 
tłumaczeniu z języka staro-łacińskiego i opracowaniu Profesora 
Artura Andrzejuka z UKSW. Tegoroczne wydanie specjalne 
tego dzieła będzie dostępne dla naszych Parafian z rabatem 
ponad 35%. Po Mszy św. o godz. 13.00 Profesor przedstawi 
krótko historię życia Gertrudy Mieszkówny. Odczytane też będą 
fragmenty jej modlitw. 

 W Wielką Środę zapraszamy na koncert Wielkopostnych 
Pieśni Ludowych. Pieśni Pasyjne z Mazowsza i okolic wykona 
Zespół Muzyki Ludowej. Początek śpiewu godz. 17.00 

 24. Godziny Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nabo-
żeństwo adoracyjne w gronie domowym lub rodzinnym. Roz-
pocznie się ono w Wielki Czwartek o godz. 19.00 i będzie trwać 
przez całą dobę do Wielkiego Piątku do godziny 20.00. Osoby, 
które chciałyby się zapisać na to Nabożeństwo proszone są do 
zakrystii. Na każdą godzinę Czuwania trzeba odebrać wyzna-
czone pomoce modlitewne. Dziękujemy za dotychczasowe 
zgłoszenia i zapraszamy na pozostałych kilka godzin. 

 Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy dekorację 
Grobu Pańskiego i Ciemnicy. 

  Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek wzięli udział 
w Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii. 

  W Wielki Piątek zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z 

Iz 50,4-7; 
Flp 2,6-11; 
Łk 22,14-
23,56  

Jezus ruszył na przedzie, 
zdążając do Jerozolimy. 
Gdy przyszedł w pobliże 
Betfage i Betanii, do góry 
zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, 
mówiąc: Idźcie do wsi, 
która jest naprzeciwko, a 
wchodząc do niej, znaj-
dziecie oślę uwiązane, 
którego jeszcze nikt nie 
dosiadł. Odwiążcie je i 
przyprowadźcie tutaj. A 
gdyby was kto pytał: Dla-
czego odwiązujecie?, tak 
powiecie: Pan go potrze-
buje. Wysłani poszli i 
znaleźli wszystko tak, jak 
im powiedział. A gdy 
odwiązywali oślę, zapytali 
ich jego właściciele: Cze-
mu odwiązujecie oślę? 
Odpowiedzieli: Pan go 
potrzebuje. I przyprowa-
dzili je do Jezusa, a zarzu-
ciwszy na nie swe płasz-
cze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe 
płaszcze na drodze. Zbliżał 
się już do zboczy Góry 
Oliwnej, kiedy całe mnó-
stwo uczniów poczęło 
wielbić radośnie Boga za 
wszystkie cuda, które 
widzieli. I wołali głośno: 
Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pań-
skie. Pokój w niebie i 
chwała na wysokościach. 
Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do 
Niego: Nauczycielu, za-
broń tego swoim uczniom. 
Odrzekł: Powiadam wam: 
Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą.  

dziadkami i babciami na adorację krzyża, w czasie której wnuki otrzymają znak naszego zbawienia. 
Dziadków i bacie prosimy o przyniesienie własnego krzyża z domu. Wielki Piątek godz. 18.00. 

Zapowiedzi przedślubne: 

 Filip Michał Wojdan, kawaler z par. tutejszej i Sylwia Kinga Matuszewska, panna z Sulejówka 

 Mateusz Kurczewski, kawaler z par. tutejszej i Karolina Anna Kaczmarczyk, panna z par. Kołbiel 
TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek - godz. 18.00 
Wieczorną Liturgię Wieczerzy Pańskiej sprawujemy na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Ka-
płaństwa. Jej teksty przenoszą nas do Wieczernika, gdzie Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy zobo-
wiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywając im nogi. W ten dzień gromadzi się w 
swoim Wieczerniku wspólnota parafialna wraz z pasterzami na uroczyste dziękczynienie za dar Eucha-
rystii i Kapłaństwa. Podczas śpiewania “Gloria” dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do 
“Gloria” we Mszy Wigilii Paschalnej. Po Komunii św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Kapli-
cy przechowania (Ciemnicy), na znak uwięzienia Chrystusa, gdzie adoracja potrwa do godz. 22.00. 

Wielki Piątek - 18.00  
W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyż i poniósł śmierć dla naszego zbawienia, 
Kościół od najdawniejszych czasów nie sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się na słuchaniu Słowa 
Bożego, aby ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości. Skoro Chrystus umarł za wszystkich, 
Kościół więc zanosi dziś wielką modlitwę za wszystkich, bez wyjątku. Wszyscy bowiem zostali ogar-
nięci miłością Boga i każdy w niej może uczestniczyć. Wysłuchawszy opisu Męki Pańskiej będziemy 
adorować Krzyż - znak naszej wiary.  Po przyjęciu Komunii św. przeniesiemy Chrystusa Euchary-
stycznego do kaplicy Grobu Pańskiego. Tam będziemy adorować Chrystusa aż do Uroczystej Liturgii 
Zmartwychwstania. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała w piątek do godz. 22.00. W ten 
dzień obowiązuje post ścisły, który może być przedłużany - zgodnie z zachętą Kościoła - przez 
cały dzień Wielkiej Soboty, aż do czasu rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Ofiary składane podczas 
Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego i miejsc świętych. 
Tego dnia rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. 

Wielka Sobota 
Jest to dzień ciszy Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. Wierni trwają na osobistej modlitwie w 
kaplicy Grobu Pańskiego. W ten dzień błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 8.00 do 
17.00. Jako chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie zapomnijmy, iż przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem zachowujemy ciszę i trwamy na modlitwie. Wieczorem, po zachodzie słońca gromadzi-
my się na Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   

WIELKANOC 
Wigilia Paschalna - sobota, godz. 20.00 - przynosimy świece! 
Liturgia, do której prowadziło wszystko w Wielkim Poście. Kościół czuwając, oczekuje na zmartwych-
wstanie i obchodzi je w sakramentalnych znakach. Ta noc przypomina nam ostatnią noc niewoli egip-
skiej Narodu Wybranego. Pascha, noc przejścia Boga pośród swego ludu. Jest to ta sama noc, w której 
Chrystus przeszedł ze śmierci do życia. Uczestniczyć będziemy kolejno w obrzędach: poświęcenia 
ognia i świecy paschalnej, liturgii Słowa Bożego, poświęcenia wody chrzcielnej, odnowienia przyrze-
czeń Chrztu św. oraz w liturgii Eucharystycznej. Usłyszymy starożytny śpiew orędzia paschalnego, 
które w uniesieniu poetyckim wielbi Chrystusa - Światłość Świata. W tę noc Kościół karmi nas obficie 
Słowem Bożym. Daje w ten sposób okazję do rozważania wielkości Boga, który stworzył  świat i 
uczynił człowieka obdarzając go wolnością i rozumem. Usłyszymy wreszcie, że przez chrzest zanurzy-
liśmy się w śmierć Chrystusa, aby się stać nowym stworzeniem.  

  Rezurekcja - godz. 6.00 - Procesja ogłaszająca całemu światu radość ze Zmartwychwstania Chry-
stusa i Msza Św. 

  W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7.00 będzie śpiewana Ciemna Jutrznia.  
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy! 

  W Poniedziałek Wielkanocny mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! 
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