
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 Paweł Cieślik 

Rezydenci: 
Ks. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-
Chrabołowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

Marian Chmiel; + Urszula 
Jeżewska, Stefania Witkow-
ska, Barbara Czwartek 
1800 + Stanisław, Bronisława 
(k) Szybka i c.r. Szybków  
 

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  
 

urodzin i dla c.r.; - dz.-bł. w 
25. r. ślubu Anny i Aleksan-
dra, z prośbą o łaskę , zdro-
wie i opiekę MB dla c.r.; - dz.
-bł. w intencji Reginy i Rity z 
racji imienin; - dz.-bł. w 6. r. 
ślubu PP Rafała i Agaty oraz 
o zdrowie i bł. Boże dla 
Franciszka i Antoniego i c.r.; 
- dz.bł. w 18. r. urodzin Bar-
bary z prośbą o Boże bł. dla 
niej i całej rodziny; + Marian 
Fluksik w 13. r. śm. i jego 
rodzice; + cr. Jackiewiczów, 
Olesińskich, Bielińskich, 
Kulawików, Piotrowskich, 
Piekarników, Konwerskich, 
Jewduszenko, Wójcickich, 
Jungów, Blusiewiczów, 
Dobkiewiczów, Bożena, 
Adela, Maria i Janina; + 
Lucyna Koprowska w 3. 
r.śm. i Roman – Franciszek 
Koprowski w 10. r.śm.; + 

grzechy całego świata,  z 
prośbą o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę Różań-
cową, aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; - dz.bł. z proś-
bą o zdrowie dla Łukasza w 
40. r. urodzin; - w int. Marka 
o łaskę nawrócenia i trzeźwo-
ści; + Jan Łaziński w 2. r.śm.; 
+ Genowefa i Henryk Brejna-
cy; + Aniela i Jan Pękala, 
Irena, Rafał i Janusz Gawlik; 
+ Ryszard Sadowski w 30. 
dni po śm. oraz Helena i 
Ryszard Sadowscy; Helena i 
Mieczysław Sadowscy 
01 września, czwartek, Bł. 

Bronisławy, dziewicy, wspo-
mnienie 

700 – o powołania do Zgroma-
dzenia Sióstr Rodziny Maryi 
800 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.1) oraz – o bł. Boże dla 
dzieci i młodzieży, rodziców 
i nauczycieli na rozpoczęcie 
Roku Szkolnego 2016/2017 
1800 + Bronisław, Bronisława 
(k), Jan i ich rodzice 
1800 - zajęta 

02 września, piątek 
700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.2) 
700 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.1) 
800 + Zbigniew Boksa w 30. 
dniu po śm. 
1630 wolna 
1800 zbiorowa: + Tadeusz 
Lewandowski w 1. r.śm., 
Irena i Elżbieta Wilk; + 
Stefania Dodacka z racji 
imienin; + Eleonora Zielińska 
w 25. r.śm., Stefan Kowalski 
z racji imienin; + Stefania 

INTENCJE MSZALNE 

22 Niedziela  
Zwykła  

28.08.2016 

28 sierpnia, 22 Niedziela 
Zwykła 

700 + Maria, Władysław, 
Helena Kosiorek; Mieczy-
sław, Michalina Mioduszew-
scy 
830 + Ludwik Henneberg i 
zmarłych z c.r. 
1000 - KR Intencja ogól-
na: Aby sport był okazją do 
braterskiego spotkania mię-
dzy narodami i przyczyniał 
się do sprawy pokoju na 
świecie. Intencja ewangeliza-
cyjna: Aby chrześcijanie żyli 
zgodnie z Ewangelią, dając 
świadectwo wiary, uczciwo-
ści i miłości bliźniego.  
1130 + Wiktoria i Józef Kłu-
bowicz 
1800 - w 35 r. ślubu PP Joan-
ny i Mariusza z prośbą o bł. 
Boże; + Marianna i Stanisław 
Parzyszek;  

29 sierpnia, poniedziałek, 
Męczeństwo Św. Jana 

Chrzciciela, wspomnienie  
700 – z prośbą o przebaczenie 
grzechów, zdrowie, potrzebne 
łaski o bł. Boże dla Ireny   
1800 + Maria i Ryszard Fornal 

30 sierpnia, wtorek  
700 – z prośbą o pokój na 
Ukrainie i Opatrzność Bożą 
nad c.r. 
700 – z prośbą o pomyślna 
operację dla Tomasza Kę-
dziorskiego z prośbą o zdro-
wie 
1800  + Bożena Markowska, 
Halina, Kazimierz Mazurek 
(intencja od rodziny Więc-
kowskich) 

31 sierpnia, środa 
700 - wolna 
1800 – zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 

Jagodzińska, Janina Simon w 
6. r.śm., cr. Simon i Jagodziń-
skich; + Janina, Michał Misz-
tal, Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz; + Michał Zembowicz, 
Wojciech Stojanowski   

03 września, sobota, Św. 
Grzegorza Wielkiego, pa-
pieża i doktora Kościoła, 

wspomnienie 
700 – wynagradzająca 
800 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.3) 
1600 ślub 
1700 ślub    
1800 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.2)   

04 września, 23 Niedziela 
Zwykła 

700 + Stanisława (k) Mazur 
(greg.4) 
830 + Władysława Katarzyna 
Lewicka (greg.3)   
830 – o zdrowie i bł. Boże dla 
Kasi, Piotra i ich dzieci, o 
zdrowie i opiekę MB dla 
Agnieszki i jej dzieci; + 
Stanisław, Franciszek, Leoka-
dia i Marcin 
1000 int. RM 
1130 + Henryk w 11. r.śm., 
Bronisława (k), Danuta, 
Marian Antosik, Eugenia, 
Piotr i Andrzej Radzio, Hali-
na Rams 
1300 Chrzest: Dominika 
Mierzejewska; Zbiorowa: - 
dz.-bł. z prośbą o Boże bł. i 
wszelkie potrzebne łaski dla 
Zofii Frąckiewicz z ok. 85. r. 

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

www.anin.parafia.infoNr 362 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 22. Niedzielę Zwykłą 

28.08.2016 r. 
 

 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna posługę 
duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej 
Ks. dr Paweł Cieślik. W jedenastym roku ka-
płaństwa przychodzi do nas Ks. Paweł z parafii 
na Gocławiu. Życzymy mu wielu łask Bożych, 
poczucia pełnienia misji w Duchu Świętym i 
wstawiennictwa Matki Najświętszej. Szczęść 
Boże w pracy.  

 Od czwartku - 1 września, powraca do porząd-
ku liturgicznego Msza św. o godz. 8.00 w dni 
powszednie i Msza św. o godz. 13.00 w niedzie-
le.  

  W 77. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 
we czwartek - 1 września - polecać będziemy 
Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych i 
zamordowanych w tragicznych latach 1939-
1945, a także mordowanych skrycie przez wła-
dze komunistyczne po zakończeniu wojny. 

  We czwartek - 01.09 o godz. 8.00 Msza św. na 
rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetyczne-
go. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i 
rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. 
Spowiedź dzieci i młodzieży przez całą dzisiej-
szą niedzielę. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek Koronka 
do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najśw. Sa-
kramentu od godz. 15.00, a spowiedź św. w pią-
tek od godz. 6.30 i po południu o godz. 16.00. O 
godz. 16.30 Msza św. pierwszo-piątkowa dla 
dzieci. Tego dnia kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Do chorych w piątek udamy się od 
godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 adora-
cja do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z 
Duchu św.  W sobotę różaniec wynagradzający 
o godz. 6.30.  

  4 września - w niedzielę -  na Mszy św. o godz. 
11.30 odbędzie się poświęcenie przyborów 
szkolnych dzieci klas “0” i “I”.  

  W niedzielę - 04.09 - do puszki Dar Serca zbie-
rać będziemy ofiary na Katolicki Ośrodek Ad-

Syr 3,17-
18.20.28-29;Hbr 
12,18-19.22-
24a; Łk 14,1.7-
14  

Gdy Jezus przyszedł do 
domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go śle-
dzili. I opowiedział zapro-
szonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze 
miejsca wybierali. Tak mó-
wił do nich: Jeśli cię kto 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by 
czasem ktoś znakomitszy od 
ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyj-
dzie ten, kto was obu zapro-
sił, i powie ci: Ustąp temu 
miejsca; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. Wtedy 
przyjdzie gospodarz i powie 
ci: Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej; i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbie-
siadników. Każdy bowiem, 
kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony. Do 
tego zaś, który Go zaprosił, 
rzekł: Gdy wydajesz obiad 
albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, 
ani krewnych, ani zamoż-
nych sąsiadów, aby cię i oni 
nawzajem nie zaprosili, i 
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych. A 
będziesz szczęśliwy, ponie-
waż nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bo-
wiem otrzymasz przy zmar-
twychwstaniu sprawiedli-
wych. 

opcyjno-Opiekuńczy. 

 W czerwcu br. rozpoczęliśmy wymianę pieca 
centralnego ogrzewania dla kościoła i pleba-
nii. Prace już zostały ukończone i jesteśmy przy-
gotowani na jesienne chłody i zimę. Wszystko to 
było możliwe dzięki niebagatelnej pożyczce 
dobrych parafian. Obecnie ofiary składane na 
tacę jak i najbliższa „Kolęda” będą przeznaczo-
ne na zwrot owej pożyczki. Już dziś pragniemy 
podziękować 5-ciu Paniom, które przygotowa-
ły wiązanki ziół na uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, a zebrane ofiary przeznaczyły na to, aby-
śmy mogli się wspólnie modlić - w ciepłym ko-
ściele. 

 W ramach jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 
nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Gnie-
zna i Poznania dnia 17 września br. (sobota). 
Zapisy i wpisowe (30zł) w zakrystii lub kancela-
rii parafialnej. Serdecznie zapraszamy! 

 W niedzielę 14 sierpnia odbyła się 24. comie-
sięczna kwesta organowa. Uzbieraliśmy 6243,15 
zł. Dziękujemy Ofiarodawcom za wsparcie i 
zrozumienie dla idei budowy prawdziwych orga-
nów w naszym kościele. Następna kwesta odbę-
dzie się tradycyjnie w II niedzielę miesiąca, czy-
li 11 września. 

 Parafialny Caritas składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim parafianom, którzy pomogli w 
przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci. 
W tym roku plecaki szkolne z pełnym wyposa-
żeniem otrzyma 24 dzieci z naszej parafii. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

 Paweł Jarosław Jakubowski, kawaler z Warsza-
wy i Maria Pawlik, panna z par. tutejszej  

Ocena siebie  

Dzisiejsze teksty Pisma 
św. mówią nam – w naj-
większym skrócie – o 
umiejętności nieprzece-
niania samego siebie, 
czyli o pokorze. Przypo-
minają człowiekowi wie-
rzącemu, że jedyną i peł-
noprawną instytucją do 
ostatecznego oceniania 
życia i działalności czło-
wieka, jest sam Bóg. 
Tylko Bóg jest sprawie-
dliwy i w swej ocenie 
odda każdemu to, na co 
zasługuje. Jego osąd nie 
będzie tendencyjny, ani 
pobieżny i uwarunkowany 
różnymi racjami ze-
wnętrznymi. Bo tylko Bóg 
zna tajniki każdego ludz-
kiego życia i zna je lepiej 
i dokładniej, niż my sami. 
Dla Boga tajemnice nie 
istnieją. Pomyślmy tylko 
o próbach wypowiadania 
sądów i opinii o sobie 
samych i pokusie ocenia-
nia bliźnich. Księga Syra-
cha przekazuje nam we-
zwanie do pokory: „O ile 
wielki jesteś, o tyle się 
uniżaj, a znajdziesz łaskę 
u Pana”. A Chrystus w 
dzisiejszej przypowieści 
przestrzega: „Każdy bo-
wiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższo-
ny”. To nie zawsze spraw-
dza się tu na ziemi, ale na 
pewno realizuje się w 
obliczu Boga. Zdumiewa-
jąca jest pedagogika Jezu-
sa, który w tak niewielkim 
i zwyczajnym urywku 
dzisiejszej Ewangelii 
zwraca uwagę na sprawy 
tak doniosłe. 
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