
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. 

1000 + Tadeusz Więsyk z 
racji imienin 
1130 + Wacław Zając w 30. 
r. śm. 
1300 + cr. Kocięckich i 
Kwiatkowskich 
1800 – o Boże bł. i opiekę 
MB dla Danuty i Jana Kę-
pińskich z okazji 45. r. 
ślubu oraz dla c.r. 

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  
 

Edmund Doboszyński w 39. 
r.śm., cr. Doboszyńskich; + 
Antoni Wiśniewski; + Jani-
na, Michał Misztal, Stefa-
nia, Jan, Zdzisław Karcz; + 
Kazimiera i Aleksander; + 
Jadwiga i Marian Prusakie-
wicz 

22 października, sobota, 
św. Jana Pawła II, papie-

ża, wspomnienie 
700 – o Boże bł. , zdrowie i 
potrzebne łaski dla Leonka 
w 5. r. urodzin 
800 + Józef Badura (greg.22) 
1615  jubileusz ślubu 
1800 zajęta 

23 października, 30 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Józef Badura (greg.23) 
830 + Irena Fabierkiewicz w 
35. r.śm i zmarłych z cr. 
Fabierkiewiczów 

17) 
1800 + Stanisława (k) 
Oljasz, Jan Oljasz, Zofia i 
Jan Kępińscy 
1800 + Genowefa Taczalska 
w 30. r. śm., Jadwiga Mater-
ka 
18 października, wtorek, 

św. Łukasza, Ewangelisty, 
święto 

700 + Czesław i Janina Mi-
trus 
800  + Weronika i Klemens, 
cr. Tatys 
1800  + Józef Badura 
(greg.18)   
1800 – dz.-bł. w 50. r. ślubu 
PP Reginy i Marka Żbikow-
skich, z prośbą o łaski i bł. 
Boże na dalsze lata 

12 października, środa, 
700 + ks. Krzysztof Wojno 
w 4. r. śm. 
800 + Józef Badura (greg.19) 
1800 – zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata,  z 
prośbą o Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; - 
o ulgę w cierpieniu i opiekę 
MB dla chorych w naszej 
parafii; - o nawrócenie i 
łaskę trzeźwości dla Marka; 
- dz.-bł. w intencji Pawła 
Turowskiego i jego rodzi-
ców; - w intencji Braci 
Róży Męskiej za wstawien-
nictwem Bł. Ks. Jerzego 

INTENCJE MSZALNE 

29 Niedziela  
Zwykła  

16.10.2016 

16 października, 29 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Jadwiga, Władysław, 
Wacław, Pelagia, Jan i 
Stanisław oraz zmarli z ich 
rodzin 
830 + Stanisława(k), Janina, 
Marianna, Michał Woch-
niak, Józef i Józefa(k) Pełka 
830 + Józef Badura (greg.16) 
1000 + Piotr Dorabialski w 
12. r. śm., cr. Krawczyków, 
Przyczków, Szydłowskich, 
Dorabialskich 
1130 + Bogdan Narbutt w 
17. r.śm. 
1300 chrzest: Witold Adam 
Kacprzak; zbiorowa; - o 
zdrowie dla Jadwigi; + 
Jadwiga i Edward Woźniak, 
Grażyna Niewiadomska; + 
Ewa Frąckiewicz z racji 
urodzin; + Jan Kuśmierz w 
1. r.śm., + Krzysztof Szczy-
piński w 30. dniu po śm., + 
Andrzej Giziński w 3. r.śm., 
ojciec: Wiesław i brat: 
Zygmunt; + cr. Tarnawa, 
Malczewskich: Ignacego, 
Zofię, Marię, Witolda, 
Kazimierza, cr. Janików; 
Józefa, Wacława, Wiktorii, 
Stanisława, cr. Czachorów: 
Klarę i jej rodzinę, Karola; 
+ Bronisław Banch w 1. r. 
śm. 
1800 + Helena Makulec w 
18. r. śm. 

17 października, ponie-
działek, św. Ignacego 

Antiocheńskiego, wspo-
mnienie 

700 + Jerzy Zakrzewski w 3. 
m-ce po śm. 
800 + Józef Badura (greg. 

Popiełuszki, oraz o pokój 
wieczny dla zm. Braci: 
Henryka Mudanta, Tadeusza 
Szymborskiego, Józefa 
Pełki, Stanisława Zająca, 
Jana Ostrowskiego, Kajeta-
na Domańskiego, Tadeusza 
Maja, Władysława Uraw-
skiego, Jana Bilskiego; + 
Ryszard Rej, Jerzy i Irena; + 
Henryk Osiński w 4. r.śm. 
20 października, czwartek, 
św. Jana Kantego, prezbi-

tera, wspomnienie 
700 + Mariusz Wicik w 
20.r.śm., Henryk Wicik w 
2.r. śm., cr. Lechów i Wici-
ków 
800 + Józef Badura (greg.20)   
1800  + Józefa (k) i Jarosław 
Wojciechowscy, cr. Wojcie-
chowskich i Janiaków 
1800 + Bogusław Jarzębow-
ski w 12. r.śm. 

21 października, piątek, 
Bł. Jakuba Strzemię, bi-

skupa, wspomnienie 
700+ Józef Badura (greg.21)  
800 + Jan i Helena Żelazo, 
Bogdan Żelazo 
1800 zbiorowa: - dz.-bł. w 
80. r. urodzin P. Urszuli 
Łempickiej-Pischinger; + 
Jan, Zofia, Stanisław, Jan, 
Krystyna, Stanisława (k) 
Brama, Kazimierz Gańko i 
jego rodzice: Eugenia i 
Stanisław Milewscy; + 

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

www.anin.parafia.infoNr 369 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 29 Niedzielę Zwykłą 

16.10.2016 r. 

 Z racji na kwestę organową, która jest prowa-
dzona tradycyjnie w każdą drugą niedzielę mie-
siąca, ogólnopolska zbiórka do puszek na Dzień 
Papieski odbędzie się w naszej parafii dzisiaj, tj. 
16 października. Ofiary na stypendia dla zdolnej 
młodzieży prosimy składać do skarbonki Dar 
Serca, która znajduje się na środku kościoła. W 
ubiegłą niedzielę przy naszym kościele do pu-
szek zbierali oszuści. Prosimy o ostrożność i 
rozwagę.  

 Przez cały miesiąc październik zapraszamy co-
dziennie o godz. 17.15 na Nabożeństwa Różań-
cowe. W tym miesiącu Kościół udziela odpustu 
zupełnego wiernym, którzy pobożnie odmówią 
różaniec w kościele, kaplicy, w rodzinie. Należy 
odmówić pięć tajemnic w sposób ciągły, z mo-
dlitwą ustną należy połączyć rozważanie tajem-
nic, a przy odmawianiu publicznym tajemnice 
muszą być zapowiadane. 

 Zbiórka ministrantów odbędzie się w najbliż-
szą  sobotę o godz. 9.30. 

 W naszej parafii powstaje wspólnota oazowa. 
Jest to propozycja skierowana do młodzieży. 
Szczegółowych informacji udziela ks. Paweł. 

 W środę w liturgii Kościoła wspominamy bł. ks. 
Jerzego Popiełuszkę. Tego dnia po każdej 
Mszy św.. będzie możliwość ucałowania reli-
kwii, zaś po wieczornej Mszy odbędzie się mon-
taż słowno-muzyczny, w czasie którego usłyszy-
my fragmenty kazań błogosławionego ks. Jerze-
go i pomodlimy się za jego wstawiennictwem. 
Tego dnia nowenna do MB Nieustającej pomocy 
zostanie odprawiona wyjątkowo przed Mszą 
wieczorną. 

 Można rezerwować intencje mszalne na przy-
szły rok. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypominko-
wej przyjmujemy w zakrystii i kancelarii. Wie-
czorne Msze święte - w listopadzie codziennie, a 
w ciągu roku w każdy piątek - odprawiane są w 
intencjach wypominkowych. Kartki są wyłożone 

Wj 17,8-13; 
2 Tm 3,14-
4,2; 
Łk 18,1-8  

Jezus odpowiedział 
swoim uczniom przy-
powieść o tym, że zaw-
sze powinni modlić się 
i nie ustawać: W pew-
nym mieście żył sę-
dzia, który Boga się nie 
bał i nie liczył się z 
ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, 
która przychodziła do 
niego z prośbą: Obroń 
mnie przed moim prze-
ciwnikiem. Przez pe-
wien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do 
siebie: Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludź-
mi się nie liczę, to jed-
nak, ponieważ naprzy-
krza mi się ta wdowa, 
wezmę ją w obronę, 
żeby nie przychodziła 
bez końca i nie zadrę-
czała mnie. I Pan do-
dał: Słuchajcie, co ten 
niesprawiedliwy sędzia 
mówi. A Bóg, czyż nie 
weźmie w obronę swo-
ich wybranych, którzy 
dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w 
obronę. Czy jednak 
Syn Człowieczy znaj-
dzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie?  

na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

 Dziś, w niedzielę 16 października, po Mszy św. 
na godz. 13:00, czyli ok. godz. 14:10, w salce 
katechetycznej przy kancelarii parafialnej odbę-
dzie się spotkanie rodzin, które przyjęły do 
swoich domów pielgrzymów z Hong Kongu w 
ramach Światowych Dni Młodzieży oraz wolon-
tariuszy zaangażowanych w organizację tego 
wydarzenia w naszej parafii. 
Będziemy wspominać ten wspaniały i błogosła-
wiony czas, który mogliśmy dzielić z naszymi 
gośćmi, a obecnie również przyjaciółmi. Uprzej-
mie prosimy o przyniesienie na pendrivach zdjęć 
oraz filmików wykonanych w tamtym okresie, 
które wspólnie obejrzymy podczas tego spotka-
nia. Ze względów czasowych prosimy o wybra-
nie na ten pokaz maksymalnie 10 fotografii lub 
krótkich filmów. Dla naszych niedawnych podo-
piecznych nagramy także pozdrowienia, które 
im wyślemy. 

 W ubiegłą niedzielę 9 października odbyła się 
kolejna miesięczna kwesta na budowę orga-
nów piszczałkowych w naszym kościele. Dzię-
ki ofiarności Parafian i Gości z ofiar do puszek 
oraz rozprowadzonych cegiełek uzyskaliśmy 
kwotę 6102 zł i 12 gr. 
Dziękujemy też Młodej Parze - Marii i Pawłowi, 
którzy poprosili swoich Gości, by zamiast wrę-
czania kwiatów wsparli dzieło budowy organów. 
Dzięki temu nowożeńcy wpłacili na konto orga-
nowe kwotę 5031 zł. Jeszcze raz dziękujemy 
Wszystkim za ofiary, modlitwę i pomysły. W tej 
chwili mamy już 415 tysięcy 298 zł, co stanowi 
36% wartości instrumentu. 

 Parafialny Caritas poszukuje sprawnej pralki 
automatycznej. Zgłoszenia prosimy zostawić w 
zakrystii kościoła lub pod numerem telefonu 
609817961. 

Modlitwa  
 
 Wszystko, co Bóg 
uczynił, jest wielkie 
przez Boga i dzięki 
Niemu i jest skierowa-
ne ku Niemu i na Nie-
go otwarte. Człowiek – 
biedny i słaby – musi 
sobie zdać sprawę, że 
jest na tym świecie 
jedyną istotą, która 
może zbliżyć się do 
Boga i z Nim rozma-
wiać jak z Ojcem. Bóg 
daje mu znaki swojej 
wszechmocy i miłości. 
Mojżesz modlący się 
na górze z wyciągnię-
tymi rękami jest sym-
bolem wytrwałości w 
modlitwie. Przypomina 
Chrystusa, który z wy-
ciągniętymi rękami na 
krzyżu zwyciężył sza-
tana i grzech w walce o 
nasze zbawienie. Mo-
dlitwa nie może jednak 
zastąpić działalności, 
ale tej działalności 
nadaje sens i przyspo-
sabia do każdego do-
brego czynu oraz za-
pewnia, jak słońce, 
owoce. Modlitwa 
uskrzydla działalność 
apostolską, pogłębia 
wiarę i skuteczność 
ewangelizacji. Jezus 
nauczył swoich 
uczniów modlić się. I 
my, w takiej samej 
modlitwie, powinniśmy 
trwać, nie wpadając w 
popłoch w czasach 
próby, cierpień i nie-
pewności. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161016.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161016.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161016.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161016.html#czytania

