
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. 

+ Irena Teklińska w 3 r. 
śm. 
1800 + Krystyna Oryga 
- Helwich w 10 r. śm. i 
Józef Oryga w pół roku 
po 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 – int. dz.-bł. z ok. 6 
rocz. ślubu Magdaleny i 
Roberta Ostrowskich, o 
bł. Boże i opiekę MB 
dla Gabrysi  
1000 + Zofia i Ludwik 
Broniatowscy  
1130 Zbiorowa: - o na-
wrócenie dla Roberta i 
Boże bł. dla cr.; - za 
przyczyną Opatrzności 
Bożej w int. Zofii Mach 
w dn. ur., z podzięko-
waniem Bogu za otrzy-
mane łaski, z prośbą o 
zdrowie, bł. Boże i 
opiekę MB dla cr., + 
Tadeusz, Marianna i 
Czesław Wyrzykowscy, 

wspomnienie  
700 + Jacek z okazji im. 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  
z prośbą o Jego introni-
zację w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje Ślu-
by Jasnogórskie; - int. 
dz.-bł. za otrzymane 
łaski w 55 r. ślubu Hen-
ryki i Henryka, z proś-
bą o bł. Boże, zdrowie i 
dalszą opiekę, - w int. 
Marka o łaskę nawróce-
nia i trzeźwości; + Je-
rzy Zakrzewski w 30 
dn. po śm.; + Jacek 
Wrzosek w dn. im.; + 
Anna Choromańska w 
23 r. śm.; + Jan Szarek  
(od Zofii i Tomasza 
Grzegrzółka z dziećmi); 
+ Regina Kowalczyk  
18 sierpnia, czwartek 

700 - wolna 
1800 + Zofia, Henryk, 
Stefan i Henryk Flej-
szerowie  

19 sierpnia, piątek  

INTENCJE MSZALNE 

20 Niedziela  
Zwykła  

14.08.2016 

14 sierpnia, 20 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Alfred Paszkow-
ski z racji imienin 
830 + Franciszka (k), 
Antoni Grążka, cr. 
Grążków 
1000 + Jadwiga Strzała 
w 5 r. śm. 
1130 + Marianna, Józef 
Drozd 
1800 + Wiesława Jawor-
ska w 8 r. śm. 
15 sierpnia, poniedzia-

łek, Wniebowzięcie 
NMP, Matki Bożej 

Zwycięskiej, uroczy-
stość  

700 – o bł. Boże i wszel-
kie potrzebne łaski dla 
Elżbiety i Kamila z 
racji 1 r. ślubu  
830 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski 
dla Marianny Wedziuk 
w dniu urodzin i imie-
nin 
1000 + Marianna Szcza-
paniak z racji imienin 
1130 + Kamila i Wa-
cław Cydzik  
1800 + Jerzy Kraus 

16 sierpnia, wtorek  
700 – wolna 
1800 + Maria Koper-
czak, cr. Koperczaków 
17 sierpnia, środa, Św. 

Jacka, prezbitera, 

700 + Jadwiga, zm. z cr. 
Matwiejczyk  
1800 zbiorowa: + Bole-
sław, Aniela, Józef, 
Zbigniew, Teresa, Ma-
rian, zm. z rodz. Łę-
gowskich, Boguszew-
skich, Roguskich; + 
Janina, Michał Misztal, 
Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz; - int. dz. za łaskę 
powołania do kapłań-
stwa dla diakona Pawła 
- Wietnamczyka z 
Hong Kongu, niech 
Boże bł. towarzyszy mu 
każdego dnia 

20 sierpnia, sobota, 
Św. Bernarda, opata i 

doktora Kościoła, 
wspomnienie 

700 - wolna   
1800 + Alina Siarkie-
wicz   
1800 + Stanisława (k), 
Dębek w 1 r. śm., Ad-
am Dębek, Łucja i Cy-
ryl Śniegóra   

21 sierpnia, 21 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Bernardyna(k) 
Kowalczyk 

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

www.anin.parafia.infoNr 360 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 20. Niedzielę Zwykłą 

14.08.2016 r. 
 

 Dzisiejszą tacę zbieramy na potrzeby 
Domu św. Siostry Faustyny w Ostrów-
ku. Bóg zapłać. 

 W dniu dzisiejszym odbywa się kolejna, 
comiesięczna kwesta na rzecz budowy 
organów piszczałkowych w naszym 
kościele. Ksiądz Proboszcz i Komitet 
Budowy Organów  serdecznie dziękują 
ofiarodawcom za dotychczasową pomoc 
i  wsparcie.  Wszystkich zapraszamy 
aby włączyli się do tej naszej wspólnej 
inicjatywy. Organy piszczałkowe to 
ostatni etap budowy naszego kościoła. 
Stan konta organowego wynosi obecnie 
384 033 zł. 

 W poniedziałek, 15 sierpnia Kościół ob-
chodzi uroczystość Wniebowzięcia 
NMP. Msze św. będą odprawiane o 
godz. 7, 8.30, 10, 11.30 i 18. Po każdej 
Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosła-
wieństwa ziół i kwiatów. Ten uroczysty 
dzień jest również 96. rocznicą zwycię-
skiej Bitwy Warszawskiej 1920 - Cudu 
nad Wisłą. 

  Parafialny Zespół Caritas przez dwie 
kolejne niedziele, tj. 07 i 14 sierpnia, 
włącza się do ogólnopolskiej akcji 
''Tornister pełen uśmiechu''. Zbieramy 
przybory i artykuły szkolne takie jak 
zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, 
piórniki a także bawełniane T-shirty i 
skarpety. Kosze wystawione będą przy 
głównym wejściu do kościoła. Serdecz-
nie zachęcamy parafian by włączyć się 

Jr 38,4-6.8-
10; Hbr 
12,1-4; 
Łk 12,49-53  

Jezus powiedział 
do swoich 
uczniów: Przysze-
dłem rzucić ogień 
na ziemię i jakże 
bardzo pragnę, że-
by on już zapłonął. 
Chrzest mam przy-
jąć i jakiej doznaję 
udręki, aż się to 
stanie. Czy myśli-
cie, że przysze-
dłem dać ziemi 
pokój? Nie, powia-
dam wam, lecz 
rozłam. Odtąd bo-
wiem pięcioro bę-
dzie rozdwojonych 
w jednym domu: 
troje stanie przeciw 
dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; 
ojciec przeciw sy-
nowi, a syn prze-
ciw ojcu; matka 
przeciw córce, a 
córka przeciw mat-
ce; teściowa prze-
ciw synowej, a sy-
nowa przeciw te-
ściowej. 

do akcji, która pomoże dzieciom z ro-
dzin potrzebujących radośniej rozpocząć 
rok szkolny.  

 Wszystkich sierpniowych pielgrzymów 
zmierzających z różnych miejsc Polski 
do sanktuariów maryjnych polecamy 
wspólnym modlitwom wiernych. 

  Z racji na miesiąc sierpień weźmy sobie 
do serca słowa Apelu o Trzeźwość. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w 
tym tygodniu. 

 Koło Różańcowe serdecznie zaprasza 
parafian i gości na pielgrzymkę do Kal-
warii Zebrzydowskiej i Wadowic w 
dniu 27 sierpnia br. Bliższe informacje i 
zapisy u p. Janiny tel. 507 478 245. Wy-
jazd autokarem sprzed kościoła o godz. 
5.00  

 
Zapowiedzi przedślubne 

 
 Michał Jakub Pszona, kawaler z par. 

tutejszej i Marta Regina Hordyjewska,  
panna z Lublina 

 Maciej Bogdan Jakimiuk, kawaler z 
par. tutejszej i Klaudia Marta Wę-
grzyn, panna z Warszawy 

 Michał Łukasiewicz, kawaler z Faleni-
cy i Marta Tyburska, panna z par. tu-
tejszej 

Ogień miłości   
 
 Z drżeniem słuchamy 
słów dziś czytanej 
Ewangelii. Tyle razy 
Jezus głosił potrzebę 
pokoju, sprawiedliwo-
ści, pokory i ubóstwa, a 
oto nagle takie słowa: 
„Przyszedłem rzucić 
ogień na ziemię i jakże 
bardzo pragnę, żeby on 
już zapłonął”. A nieco 
dalej: „Czy myślicie, że 
przyszedłem dać ziemi 
pokój? Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam”. I 
dalej bardzo trudne sło-
wa – o podziale wśród 
ludzi i rozdźwięku w 
rodzinach. A jednak 
Chrystus potwierdza 
swoją naukę. Ogień, 
który pragnie zapalać – 
to ogień miłości. Idzie 
bowiem do Jerozolimy, 
aby swoją męką i śmier-
cią przypieczętować 
miłość Boga do człowie-
ka. Ale Bóg i miłość do 
Niego muszą być ponad 
wszystkim i wszystkimi, 
nawet najbliższymi. 
Duch miłości – to pło-
mienie, które usuną i 
wypalą wszystko, co 
stoi na przeszkodzie, 
abyśmy mogli zjedno-
czyć się z Bogiem, osta-
tecznym celem i sensem 
naszego życia. Dlatego 
mówi dziś do nas św. 
Paweł: „Zastanawiajcie 
się więc nad Tym, który 
ze strony grzeszników 
taką wycierpiał wrogość 
przeciw sobie, abyście 
nie ustawali, złamani na 
duchu”. 
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