
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. 

odpowiedzialność związane 
z głoszeniem Ewangelii. 
1130 + Urszula Wyrwicz – 
Broniatowska w 3. r.śm. 
1300 + Józef Badura 
(greg.23) 
1800 + Józefa (k), Aleksan-
der Kalata, Michał, Józefa 
(k) Sowa, Edmund i Leszek 
Sowa 

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  
 

Zembowiczów, Chajew-
skich, Pieniążków, Jadwiga 
Wilczańska 
30 października, 31 Nie-

dziela Zwykła 
700 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zieliński 
830 + Tomasz Czekaliński, 
Stanisław, Helena, Jan, 
Józef, Weronika i Andrzej 
Bąk, Józefa (k) i Michał 
Weselscy 
1000 KR Intencja ogól-
na: Aby dziennikarze w 
swojej pracy zawodowej 
kierowali się zawsze sza-
cunkiem dla prawdy i sil-
nym poczuciem etyki. 
Intencja ewangelizacyj-
na: Aby Światowy Dzień 
Misyjny odnowił we 
wszystkich wspólnotach 
chrześcijańskich radość i 

700 + Józef Badura 
(greg.26) 
800 + rodziców, teściów i 
męża 
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 
Śluby Jasnogórskie; - o 
Boże bł. i opiekę MB , 
łaskę zdrowia i radości 
wewnętrznej dla solenizan-
tek: Teresy Warmińskiej, 
Jadwigi Podgórskiej, Ja-
dwigi Milewskiej, Ireny 
Wiewiórowskiej, Sabiny 
Zawadzkiej; - o nawrócenie 
i łaskę trzeźwości dla Mar-
ka; - z prośbą o Boże bł. 
dla Matyldy i Kamila i 
opiekę MB nad wszystkimi 
sprawami; - o Boże bł. i 
opiekę MB dla Michała i 
Marka z okazji rocznicy 
urodzin; + Anna Dygulska 
w 1. r.śm.; + Ewa Kozłow-
ska z racji urodzin; + Stani-
sław Niewiarowski; + 
Barbara i Mikołaj Girys, 
Antonina i Marian Nuziko-
wscy, Bronisław Nuzikow-
ski 

27 października, czwar-
tek,  

700 – o Boże bł. i zdrowie 
dla Hiacynty w 27 r. uro-

INTENCJE MSZALNE 

30 Niedziela  
Zwykła  

23.10.2016 

23 października, 30 Nie-
dziela Zwykła 

700 + Józef Badura 
(greg.23) 
830 + Irena Fabierkiewicz w 
35. r.śm i zmarłych z cr. 
Fabierkiewiczów 
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 
Kępińskich z okazji 45. r. 
ślubu oraz dla c.r. 

24 października, ponie-
działek,  

700 + Ks. prał. Wiesław 
Kalisiak 
800 + Józef Badura (greg. 
24) 
1800 + Kazimierz Galewski 
w 1. r. śm. 
1800 + Stefania i Władysław 
Osiak, Włodzimierz Koła-
kowski oraz zm. z ich 
rodzin 
1800 + Ks. prał. Wiesław 
Kalisiak (poczet sztandaro-
wy z ZS 114) 
25 października, wtorek, 

700 – o Bożą opiekę w 
czasie wyprawy i szczęśli-
wy powrót dla Krzysztofa i 
Macieja 
800  + Józef Badura 
(greg.25)   
1600 + Ks. prał. Wiesław 
Kalisiak (poczet sztandaro-
wy SP 218) 
1800 zajęta 

26 października, środa, 

dzin i dla Krzysztofa w 30. 
r. urodzin 
800 + Józef Badura 
(greg.27)   
1800 – o łaskę nawrócenia 
dla Roberta 

28 października, piątek, 
św. Apostołów Szymona i 

Judy Tadeusza, święto  
700 + Kazimierz Galewski 
w 1. r.śm. 
800 + Józef Badura 
(greg.21) 
1800 zbiorowa: - z okazji 
imienin ojca Tadeusza 
Rydzyka, z prośbą o Boże 
bł. , siły duchowe i fizycz-
ne, opiekę MB na każdy 
dzień; - o Boże bł. i opiekę 
MB dla Elizy w 60. r. uro-
dzin, z prośbą o dalszą 
opiekę i potrzebne łaski; + 
Jerzy Iwiński; + Czesława 
(k) Szmalec w 30. dniu po 
śmierci; + Wanda i Roman 
Beeker, Maria i Stefan; + 
Tadeusz Radulski z racji 
imienin 
29 października, sobota,  

700 + Józef Badura 
(greg.22) 
800 + Ryszarda (k) Urawska  
1600  ślub 
1800 + Jadwiga Szeląg w 
22. r.śm. i Antoni Szeląg 
1800 + Michał Zembowicz, 
Wojciech Stojanowski, cr. 

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

www.anin.parafia.infoNr 370 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 30 Niedzielę Zwykłą 

23.10.2016 r. 

 Dziś obchodzimy światowy dzień mi-
syjny, rozpoczynający Tydzień misyj-
ny, toteż ofiary składane na tacę prze-
znaczone są na misje. Bóg zapłać! 

 Jutro, 24 października obchodzimy 10. 
rocz. śmierci Ks. Prał. Wiesława Ka-
lisiaka - proboszcza i budowniczego 
tej świątyni. Msze św. w Jego intencji 
będą odprawione o godz. 7 i 18. 

 Przez cały miesiąc październik zapra-
szamy codziennie o godz. 17.15 na 
Nabożeństwa Różańcowe. W tym 
miesiącu Kościół udziela odpustu zu-
pełnego wiernym, którzy pobożnie od-
mówią różaniec w kościele, kaplicy, w 
rodzinie. Należy odmówić pięć tajem-
nic w sposób ciągły, z modlitwą ustną 
należy połączyć rozważanie tajemnic, 
a przy odmawianiu publicznym tajem-
nice muszą być zapowiadane. 

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

 Informujemy, że w naszej parafii chce-
my modlić się systematycznie za wsta-
wiennictwem bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. W każdy czwartek po wieczor-
nej Mszy świętej, w kaplicy MB Czę-
stochowskiej, w której znajdują się re-
likwie, będzie odbywać się nowenna 
do bł. ks. Jerzego. Zapraszamy do 
udziału we wspólnej modlitwie. 

Syr 35,12-14.16-
18; 
2 Tm 4,6-9.16-
18; 
Łk 18,9-14  

Jezus powiedział do 
niektórych, co ufali 
sobie, że są sprawie-
dliwi, a innymi gar-
dzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przyszło 
do świątyni, żeby się 
modlić, jeden faryze-
usz a drugi celnik. 
Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: 
Boże, dziękuję Ci, że 
nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszu-
ści, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. 
Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywam. 
Natomiast celnik stał 
z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się 
w piersi i mówił: Bo-
że, miej litość dla 
mnie, grzesznika. Po-
wiadam wam: Ten 
odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bo-
wiem, kto się wywyż-
sza, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie 
wywyższony. 

 Przypominamy, że w każdy poniedzia-
łek po wieczornej mszy św. odbywa 
się adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. Trwa ona do godz. 19.30. Za-
chęcamy do tego, aby adorować Chry-
stusa i trwać w Jego obecności. 

 Można rezerwować intencje mszalne 
na przyszły rok. Chętnych zaprasza-
my do zakrystii lub kancelarii parafial-
nej. 

 Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wy-
pominkowej przyjmujemy w zakrystii 
i kancelarii. Wieczorne Msze święte - 
w listopadzie codziennie, a w ciągu 
roku w każdy piątek - odprawiane są w 
intencjach wypominkowych. Kartki są 
wyłożone na stolikach przy wyjściu z 
kościoła. 

 Składamy bardzo serdeczne Bóg Za-
płać wszystkim, którzy modlitewnie i 
materialnie  wspierają dzieło budowy 
organów piszczałkowych w naszym 
kościele. Aktualny stan konta organo-
wego wynosi  415 tysięcy 913 zł. Naj-
bliższa kwesta organowa odbędzie się 
w drugą niedzielę listopada. 

Faryzeusze i celnicy  

Wielkość i nieskończo-
ność Boga nie niszczy 
stworzeń, ale je podno-
si i nimi się opiekuje, 
pojmuje pustkę naszego 
serca i naszych słów. 
Czeka aż uspokoimy 
się wewnętrznie i wów-
czas może nas przyjąć i 
wypełnić. Stary Testa-
ment mówi w wielu 
miejscach, że Bóg opie-
kuje się uciśnionymi i 
„nie ma względy na 
osoby i nie lekceważy 
błagania”. „kto służy 
Bogu, z upodobaniem 
będzie przyjęty”, sły-
szymy dziś w pierw-
szym czytaniu. Z  tego 
przyjęcia cieszy się 
Apostoł Narodów, bo 
miłość Chrystusowa 
była tajemnicą jego 
apostolskiego życia i 
ona go przynaglała do 
niestrudzonej gorliwo-
ści, aż do więzów i 
męczeństwa. Ale róż-
norodny i dziwny jest 
świat. Wpatrując się w 
Ewangelię dziś czytaną 
o skruszonym grzeszni-
ku i zadufanym faryze-
uszu, mamy wrażenie, 
że to z naszych czasów 
wzięte. Jezus mówi: 
wszyscy potrzebują 
miłosierdzia Bożego - i 
dobrzy i grzeszni. Tyl-
ko Bóg może nas 
„przetworzyć w nowe 
stworzenie” według 
swego Serca. 
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