
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 – o Boże bł. dla Pio-
tra z racji imienin 
1800 + Edward Cacko w 7. 
r.śm., i rodzice z obydwu 
stron 

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  
 

1800 – 28 rocz. ślubu Ma-
rzeny i Wiesława, int. dz. 
za otrzymane łaski Boże, z 
prośbą o dalszą opiekę dla 
jubilatów i dzieci Moniki i 
Cezarego  
1800 + Marek Grążka w 25 
r. śm. 
26 czerwca, 13 Niedziela 

Zwykła 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.26) 
830 + Piotr Bednarski  
1000 KR 
1130  + Władysław, Elż-
bieta, Krzysztof, Aleksan-
dra (k), Paweł 
1300 + Piotr w 24 r. śm., 
Eugenia i Andrzej Radzio, 
Bronisława(k), Danuta, 
Henryk, Marian Antosik, 
Halina Rams 

800 + Karol Kłos w 35 r. 
śm., Helena Kłos 
1800 – o bł. Boże, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej na 
dalsze wspólne lata dla 
Marleny i Daniela z ok. 7 
rocz. ślubu  
1800 – dz.-bł. w intencji 
Aliny i Włodzimierza  
21 czerwca, wtorek, Św. 
Alojzego Gonzagi, wspo-

mnienie  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.21) 
800 + Józef Pełka w 9 r. 
śm.  
1800 + Alicja Dymek z 
racji imienin 
1800 + Kazimierz w 10 r. 
śm. Bigoszewski, Włady-
sław, Dezyderia, Kazimie-
ra (k) oraz rodzice, Kazi-
miera (k)  

22 czerwca, środa 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.22) 
700 – o zdrowie dla Leszka 
i bł. Boże dla cr.  
800 + Czesława (k) w 12 r. 
śm. 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata,  z prośbą o Jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świecie; 
- za Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewange-
lii, wypełniając swoje 

INTENCJE MSZALNE 

12 Niedziela  
Zwykła  

19.06.2016 

19 czerwca, 12 Niedziela 
Zwykła 

700 + Ryszard Wysocki w 
23 r. śm. 
830 + Józef, Józefa (k) 
Pełka, Marianna, Michał, 
Władysław, Stanisław, 
Janina Wachniak   
1000 + Alina, Bolesław 
Paradowscy 
1130  + Marian Filipczuk 
(greg.19) 
1300 Chrzest: Miłosz i 
Marcel Palczewscy, Seba-
stian Adam Kruszewski, 
Zbiorowa: - int. dz.-bł. z 
ok. 25 rocz. zawarcia 
sakramentu małżeństwa 
Joanny i Tadeusza Zaba-
dała, z prośbą o bł. Boże i 
wszelkie potrzebne łaski 
dla małżonków na kolejne 
lata wspólnego życia; - o 
bł. Boże i wszelkie po-
trzebne łaski dla Doroty 
Bąbik z ok. 18 ur.; - int. 
dz.-bł. w 20 rocz. ur. Ka-
mili, z prośbą o bł. dla cr. 
na czas wakacyjnych 
wyjazdów; + Janina, Jan 
Kotowscy, Bronisław 
Giermakowski; + Zofia 
Gawryszewska w 32 r. 
śm.; + Jan, Władysława 
(k) Banach; + Janina w 4. 
r. śm. i Stanisław Sałata, 
Apolonia i Piotr, Urszula i 
Michał Szelągowscy 
1800 + Krystyna Kusnerz 
w 14 r. śm. 
20 czerwca, poniedziałek  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.20) 

Śluby Jasnogórskie; - o 
Boże bł. i dary Ducha św. 
dla Ludgardy Góreckiej, 
Elżbiety Łuczyńskiej, 
Alicji Czachowskiej i 
Janiny Dróżdż; + Jan 
Strzała w 7 r. śm., + Zofia 
Urban w 1 r. śm.;  

23 czerwca, czwartek 
700 + Marian Filipczuk 
(greg.23) 
800 - zajęta 
1800 + Wanda Krajewska 
w dniu im.   
1800 + Jerzy Nowak w 30 
dzień po śm.  
24 czerwca, piątek, Naro-
dzenie Św. Jana Chrzci-

ciela, uroczystość  
700 + Marian Filipczuk 
(greg.24) 
700 - wolna 
800 – Zakończenie Roku 
Szkolnego 
1800 zbiorowa: + Janina, 
Bolesław Kowalscy; Józe-
fa (k) i Jan Jedynak; + Jan, 
Janina Zdanowicz; +Jan 
Omieciński, + Stefania, 
Jan, Zdzisław Karcz; Jani-
na i Michał Misztal   

25 czerwca, sobota 
700 + Siostra Hieronima 
Ciulis 
800 + Marian Filipczuk 
(greg.25) 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 12. Niedzielę Zwykłą 

19.06.2016 r. 
 

  Nabożeństwa czerwcowe są odprawiane codziennie 
przez cały miesiąc czerwiec o godz. 17.30. Serdecznie 
zapraszamy! 

 W ubiegłą niedzielę z inicjatywy Komitetu Budowy 
Organów odbył się Drugi Aniński Piknik Rocznico-
wy, z którego dochód został przeznaczony na budowę 
organów piszczałkowych w naszym kościele. Podczas 
pikniku zebraliśmy na ten cel 20.308,50 zł. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim organizatorom, paniom i panom 
z Biura Radia Maryja, Caritas, Domowego Kościoła, 
Chaty z pomysłami, Kół Różańcowych; paniom, które 
upiekły pyszne ciasta i panom, którzy udzielili wspar-
cia technicznego oraz artystom, którzy ofiarowali na 
licytacje swoje dzieła. Dziękujemy występującym na 
scenie i tym, którzy zorganizowali stoiska. Słowa 
wdzięczności przekazujemy również wszystkim spon-
sorom i ofiarodawcom. Już dzisiaj zapraszamy za rok 
na kolejny piknik i zachęcamy do udziału w jego przy-
gotowaniu. 

  W dzisiejszą niedzielę - 19 czerwca-  za wstawiennic-
twem Św. Krzysztofa, modlimy się za wszystkich 
uczestników ruchu drogowego oraz święcimy pojazdy 
po każdej Mszy św. Samochody, motocykle, skutery 
czy rowery poświęcać będziemy przy wyjeździe z 
parkingu. 

 Dziś, ofiarami do Skarbony Dar Derca - znajdującej 
się na środku kościoła wspieramy stypendia naukowe 
księży studiujących za granicą. 

 24 czerwca, w piątek obchodzimy uroczystość Naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela. Msze św. będą odpra-
wione o godz. 7,8 i 18. W tym dniu postu nie ma. 

  Także w piątek odbędzie się zakończenie Roku 
Szkolnego i Katechetycznego. Wszystkie dzieci wraz 
z rodzicami i nauczycielami zapraszamy na Mszę św. 
dziękczynną na godz. 8.00! Przypominamy również o 
Spowiedzi św. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

 Do przyjęcia pielgrzymów w naszej parafii w ramach 
Światowych Dni Młodzieży zostało około miesiąca. 
Naszych gości będziemy witać w środę, 20 lipca, poże-
gnamy zaś w poniedziałek, 25 lipca. Ostatnie informa-
cje wskazują, że z powodów niezależnych od naszej 
parafii przyjmiemy mniej osób niż pierwotnie zakłada-
no. Uprzejmie przypominamy o spotkaniu, które odbę-
dzie się po niedzielnej (19.06.2016 r.) Mszy św. o 
godz. 11:30, czyli ok. godz. 12:40, w naszym kościele. 
Podczas Pikniku Parafialnego, który odbył się tydzień 

Za 12,10-11; 
Ga 3,26-29; 
Łk 9,18-24  

Gdy Jezus modlił się na 
osobności, a byli z Nim 
uczniowie, zwrócił się 
do nich z zapytaniem: 
Za kogo uważają Mnie 
tłumy? Oni odpowie-
dzieli: Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; 
jeszcze inni mówią, że 
któryś z dawnych pro-
roków zmartwych-
wstał. Zapytał ich: A 
wy za kogo Mnie uwa-
żacie? Piotr odpowie-
dział: Za Mesjasza 
Bożego. Wtedy surowo 
im przykazał i napo-
mniał ich, żeby nikomu 
o tym nie mówili. I 
dodał: Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: 
będzie odrzucony przez 
starszyznę, arcykapła-
nów i uczonych w Pi-
śmie; będzie zabity, a 
trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. Potem 
mówił do wszystkich: 
Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje! 
Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a 
kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je 
zachowa. 

temu, uzyskaliśmy dochód ze sprzedaży pamiątkowych 
cegiełek z logo Światowych Dni Młodzieży i symbo-
lem Pana Jezusa – rybą z wpisanym greckim imieniem 
Zbawiciela, w wysokości 1120 zł. ! Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, w szcze-
gólności ofiarodawcom ! Dochód ten zostanie przezna-
czony na pokrycie kosztów organizacji Światowych 
Dni Młodzieży w naszej parafii, w szczególności posił-
ków, przejazdów autokarowych oraz ubezpieczenia. 
Istnieje także możliwość finansowego wsparcia w for-
mie przelewu na rachunek bankowy naszej parafii o 
numerze: 75 1030 1654 0000 0000 3405 5000 z dopi-
skiem „Światowe Dni Młodzieży”.  
Przypominamy, że akcja zbierania plastikowych nakrę-
tek będzie trwać tylko do następnej niedzieli, 26 czerw-
ca 2016 r. Prosimy o nieprzynoszenie ich po tym termi-
nie ! Można je zostawić w pokoju ministrantów i lekto-
rów na zapleczu kościoła w kartonie oznaczonym logo 
Światowych Dni Młodzieży. Zebraliśmy ich już wy-
starczająco dużo na wyprodukowanie różańców. Obec-
nie są one zbierane na dofinansowanie przyjazdu grup 
z Ukrainy. Wszystkim, którzy włączyli lub włączą się 
w tę akcję składamy serdeczne Bóg zapłać ! 
Serdecznie zapraszamy na zebranie po Mszy św. o 
godz. 11.30 w niedzielę 19 czerwca br. wszystkich 
naszych parafian, którzy gościć będą w swoich do-
mach młodzież z Hong Kongu. 

 Porady prawne, Prawo Rodzinne, Cywilne i Karno-
Administracyjne będą udzielane bezpłatnie osobom 
potrzebującym. Dziś, po Mszy św. wieczornej o godz. 
18.00 zapraszamy zainteresowanych do pokoju Poradni 
Rodzinnej. Wejście od strony kancelarii parafialnej. 
Swoją wizytę prosimy wcześniej zgłaszać telefonicznie 
pod numer kancelarii parafialnej 22 613 07 20, lub w 
zakrystii. 

 Trwa głosowanie na projekty w edycji budżetu party-
cypacyjnego - zachęcamy do zapoznania się z nimi i 
zagłosowania.  

Zapowiedzi przedślubne: 

 Marcin Piotr Michałek, kawaler z par. tutejszej i 
Marta Maria Maćkowiak, panna z Józefowa 

Kim jest dla nas  

Jezus?  

 Kto pyta o Jezusa, so-
bie przede wszystkim 
musi postawić pytania – 
za kogo ja uważam 
Jezusa i czy jestem go-
tów usłyszeć prawdziwą 
odpowiedź i odpowie-
dzieć na zawarte w niej 
wezwanie? Wiara w 
Chrystusa znosi podzia-
ły między ludźmi. W 
Nim wszyscy jesteśmy 
dziećmi jednego Ojca. 
Ważny jest tylko Chry-
stus. Głosić właśnie 
takie Orędzie światu, w 
którym panują podziały, 
różnice i zależności 
będące źródłem napięć, 
niepokojów i wojen – to 
jeden z paradoksów 
chrześcijaństwa. Jezus 
prowadzi właśnie dialog 
z uczniami i słyszy wy-
znanie Piotra, który w 
imieniu pozostałych 
uczniów wyraża ich 
wiarę w Chrystusa i 
gotowość pójścia za 
Nim. Kto chce do Niego 
należeć, musi iść Jego 
drogą, czyli wypełniać 
zwykłe obowiązki stanu 
i cierpliwie znosić co-
dzienne trudy z miłości 
do Boga. Nie zrozumie-
my odpowiedzi Piotro-
wej, ani nie obejmiemy 
wielkości jego słów, 
jeśli nie poddamy się 
ich działaniu i nie po-
dejmiemy ich ciężaru. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20160619.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160619.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20160619.html#czytania

