
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 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

domska, Jadwiga, Edward 
Woźniak, Alina, Zygmunt, 
Jerzy Niewiadomscy, Teo-
fil i Wiktoria Brzoskiewicz 
oraz zmarli z cr.  
1800 zbiorowa: - dz. za 
całkowite uzdrowienie 
Stefanii, z prośbą o po-
trzebne łaski i opiekę MB 
na każdy dzień 

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  
 

śm., Szymańscy 
800 + Jerzy Kański w 23. 
r.śm., Jerzy i Eugenia 
1800 zbiorowa; + Witold, 
Stanisława(k), Izydor, cr. 
Ossowskich; + Halina i 
Władysław Augustowscy, 
Regina, Piotr, Adam, Wa-
lenty Jackiewicz, Pelagia i 
Ignacy Kulawik, Kazimiera 
i Edmund Olesińscy, Boże-
na, Barbara, Adela, Henry-
ka(k), Maria, Jadwiga, 
Nina 
13 listopada, 33 Niedziela 

Zwykła 
700 wolna 
830 zajęta 
1000 zajęta 
1130 – w intencji Magdy z 
racji urodzin, prośbą o bł. 
Boże 
1300 + Grażyna Niewia-

gniew Juzala; + Danuta 
Bulik w 12. r. śm., Tadeusz 
Bulik, Ewa Bulik w 5. r. 
śm., Tadeusz Ryciuk w 5. 
r.śm. 
1800 + Weronika, Tadeusz, 
Janina Kaczorowscy, Józe-
fa(k) i Władysław Kowal-
scy 

07 listopada, poniedzia-
łek,  

700 + Siostrę Zofię Paszcz 
800 wolna 
1800 zbiorowa; + Jan Bilski 
w 2. r.śm. 

08 listopada, wtorek,  
700 wolna 
800  wolna 
1800 zbiorowa;  
09 listopada, środa, Rocz-
nica Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej, święto 
700 + Siostra Teofila Bra-
ciak 
800 wolna 
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; - w 
pewnej intencji; - o nawró-
cenie i łaskę trzeźwości dla 
Marka; - o zdrowie, opiekę 
MB i ulgę w cierpieniu dla 
chorych z naszej parafii 

10 listopada, czwartek, 

INTENCJE MSZALNE 

32 Niedziela  
Zwykła  

06.11.2016 

06 listopada, 32 Niedziela 
Zwykła 

700 + Maria i Wiesław 
Łysiak 
830 + Anna i Stanisław 
Baranek, Maria i Franci-
szek Luchowscy, Genowe-
fa, Rozalia, Ludwika(k), 
Maria, Henryk, Franciszek, 
cr. Baranków, Boguckich, 
Osiaków, Barcikowskich 
1000 RM; - w intencjach 
Ojca św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzienni-
ka, wszystkich, którzy 
zginęli w katastrofie lotni-
czej pod Smoleńskiem, o 
łaskę życia wiecznego dla 
śp. członków Anińskiej 
Rodziny Radia Maryja 
1130 + Helena i Bolesław 
Jedynak, ich synowie oraz 
Franciszek i Sławomir 
Jedynak 
1300 zbiorowa: - za Ojczy-
znę,; - dz.-bł. w 77. r. ur. 
Leszka Siwek, o Boże bł. 
dla niego i c.r.; - dz. w 35. 
rocz. urodzin Anny, z proś-
ba o dalszą opiekę dla niej i 
jej męża Jana, synów, 
Tadzia, Jerzyka i Stefanka 
oraz c.r.; - dz. w pewnej 
intencji; - o łaskę zdrowia; 
+ prośba o łaskę życia 
wiecznego dla ofiar wypad-
ków drogowych, a szcze-
gólnie motocyklistów; + 
Alicja Dymek w 15. r. śm.; 
+ Stanisław Niewiarowski; 
+ Paweł Korycki w 30. 
dniu po śm.; + Aleksander 
Juzala w 15. r. śm., Zbi-

Św. Leona Wielkiego, 
papieża i doktora Kościo-

ła, wspomnienie 
700 – wynagradzająca za 
grzechy duchowieństwa 
800 zajęta 
1800 zbiorowa: - o Boże bł. 
dla Marcina 
11 listopada, piątek, Św. 
Marcina z Tours, bisku-

pa, wspomnienie 
700 + Wincenty i Marianna 
Dworaczek, Helena, Janina, 
Mieczysław, Helena, Bog-
dan i Maria, Stanisława(k) i 
Walenty Foks, polegli w 
obronie Ojczyzny oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące  
800 + Maria Wasiak 
1000 + Bartosz Dzikowski z 
racji imienin 
1800 zbiorowa: - dz. w 88. 
rocznicę urodzin Henryki, z 
prośbą o opiekę Bożą i 
błog. dla niej, dzieci, wnu-
ków i prawnuków; - z oka-
zji imienin Marcina i uro-
dzin Beaty intencja dz. za 
wszelkie otrzymane łaski z 
prośbą i Boże bł. dla nich i 
ich dzieci: Aleksandra, Basi 
i c.r.; 

12 listopada, sobota, św. 
Jozafata, biskupa i mę-
czennika, wspomnienie  

700 + Kazimierz w 50. 
r.śm., Genowefa w 17. r. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 32 Niedzielę Zwykłą 

6.11.2016 r. 

  Wypominki zmarłych motocyklistów z Asystą 
Motocyklistów odbędą się dziś, 6 listopada na 
Mszy św. o godz. 13.00 połączonej z modlitwą za 
Ojczyznę. 

 Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Jubileu-
szowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za 
Króla i Pana. Każdego dnia po wieczornej Mszy 
św. włączmy się całym sercem w ten Akt Bożej 
Dobroci. 

 W kiosku można nabyć nowennę - modlitwę z 
wizerunkiem Chrystusa Króla, która pomoże nam 
przygotować się wewnętrznie do przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana w dniu 20.11.2016 w 
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

 Za tydzień, tj.  w drugą niedzielę miesiąca, w ra-
mach rocznego przygotowania dzieci do Pierw-
szej Komunii Św. i ich rodziców zapraszamy na 
Mszę św. o godz. 11.30, którą będzie prowadził ks. 
Proboszcz. Obecność dzieci obowiązkowa.  

 Wieczorem 13 listopada o godz. 19.00 zapraszamy 
na kolejny wykład Kursu Biblijnego, którego te-
matem Będzie Prehistoria Biblijna. 

 We piątek, 11 listopada obchodzić będziemy 98. 
rocznicę (1918) odzyskania niepodległości przez 
Polskę - Święto Niepodległości. Msze św. będą 
odprawiane o godz. 7, 8, 10 i 18. Po Mszy św. o 
godz. 10 zapraszamy do wspólnego śpiewania pie-
śni patriotycznych. Przynieśmy za sobą flagę naro-
dową. 

 Różaniec Fatimski odprawimy w niedzielę, 13 
listopada o godz. 17.15. Serdecznie zapraszamy. 

 Kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania odbędzie się w środę o godz. 
19.00 w kościele. 

 W naszej parafii rozpoczyna działalność wspólno-
ta oazowa. Pierwsze spotkanie odbędzie się w 
czwartek o godz. 19.00 w sali kinowej na plebanii. 
Zapraszamy osoby młode, które chcą pogłębić 
swoją wiarę i przeżywać ją we wspólnocie. 

 W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. 
rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie w 
naszej parafii organizujemy pielgrzymkę do miej-
sca wielkich objawień. Odbędzie się ona w dniach 
4-15 maja i obejmie takie miejsca jak: Lourdes, 

2 Mch 7,1-
2.9-14; 
2 Tes 2,16-3,5; 
Łk 20,27-38  

Podeszło do Jezusa kilku 
saduceuszów, którzy twier-
dzą, że nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go w 
ten sposób: Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: 
Jeśli umrze czyjś brat, który 
miał żonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie 
wdowę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu. 
Otóż było siedmiu braci. 
Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, 
a potem trzeci, i tak wszyscy 
pomarli, nie zostawiwszy 
dzieci. W końcu umarła ta 
kobieta. Przy zmartwych-
wstaniu więc którego z nich 
będzie żoną? Wszyscy sied-
miu bowiem mieli ją za 
żonę. Jezus im odpowie-
dział: Dzieci tego świata 
żenią się i za mąż wychodzą. 
Lecz ci, którzy uznani zosta-
ną za godnych udziału w 
świecie przyszłym i w po-
wstaniu z martwych, ani się 
żenić nie będą, ani za mąż 
wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są 
równi aniołom i są dziećmi 
Bożymi, będąc uczestnikami 
zmartwychwstania. A że 
umarli zmartwychwstają, to 
i Mojżesz zaznaczył tam, 
gdzie jest mowa "O krzaku", 
gdy Pana nazywa Bogiem 
Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba. Bóg nie jest 
[Bogiem] umarłych, lecz 
żywych; wszyscy bowiem 
dla Niego żyją. 

Santiago de Compostella, Fatima oraz liczne zabyt-
ki w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Szczegółowy 
program znajduje się w gablocie z ogłoszeniami 
oraz na stronie internetowej parafii. Bliższych in-
formacji udziela ks. Paweł. 

 Dzieci z naszej parafii zapraszamy na wyjazd reko-
lekcyjno-wypoczynkowy do Czarnej Góry kolo 
Białki Tatrzańskiej połączony z możliwością jazdy 
na nartach. Wyjazd jest zaplanowany w pierwszym 
tygodniu ferii zimowych, to znaczy w dniach 11-18 
lutego. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Paw-
ła. 

 W sobotę 19 listopada br. jest organizowana, w 
naszej parafii, pielgrzymka do Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 
Weźmiemy tam udział w uroczystym, ogólnopol-
skim „Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana”, zatwierdzonym przez 
Episkopat Polski. Będzie to również dobra okazja 
do dziękczynienia za kończący się Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia. Zapisy na pielgrzymkę 
przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej 
wraz z opłatą w wysokości 60 zł. Wyjazd nastąpi w 
dniu 19 listopada o godz. 6.00 sprzed naszego ko-
ścioła. Opiekunem grupy pielgrzymkowej będzie 
ks. Mariusz. Są jeszcze wolne miejsca. 

 Parafialny Zespół Caritas pilnie poszukuje dla 
biednej rodziny pieca grzewczego typu koza z 
układem szamotowym. Na zgłoszenia czekamy pod 
numerem telefonu: 609817961 lub w zakrystii ko-
ścioła. 

 W następną niedzielę, 13 listopada odbędzie się 
kolejna miesięczna kwesta na budowę organów 
piszczałkowych w naszym kościele. Ksiądz Pro-
boszcz i Komitet Budowy Organów  serdecznie 
dziękują ofiarodawcom za dotychczasową pomoc 
i  wsparcie.  Zapraszamy wszystkich  aby włączyli 
się do tej naszej wspólnej inicjatywy. Organy pisz-
czałkowe to ostatni etap budowy kościoła. 

 Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu 

Kierunek życia  

Od nas także zależy bieg 
dziejów świata. Pytamy 
nie tylko o „wczoraj i 
jutro”, ale i o sens całej 
rzeczywistości. O tym 
przypominają nam dzi-
siejsze czytania liturgicz-
ne. Pośród zmian, kata-
strof naturalnych i dzie-
jowych – człowiek żyje 
codziennymi nadziejami 
i tą wielką ufnością, że 
żyć będzie życiem wiecz-
nym, „przygotowanym 
mu od założenia świata”. 
Dla człowieka, który 
przebudził się wewnętrz-
nie, który żyje w zgodzie 
z głębią swej istoty, do 
której dotarło światło 
wiary – nadzieja na 
wieczne życie jest czymś 
oczywistym. Staniemy 
przed Ojcem, a historia 
toczyć się będzie dalej. 
Będzie toczyła się tak, 
jak ją w naszej epoce 
pchniemy naszą odrobiną 
niezniszczalnej energii i 
łaski Bożej. Ale zanim 
poderwiemy się do czy-
nu, powiedzmy to jedno, 
czego nas nauczył Chry-
stus: „Bądź wola Twoja, 
Ojcze, jako w niebie, tak 
i na ziemi”. Najważniej-
sza jest nasza ludzka 
postawa wobec świata, 
którą nazywamy cierpli-
wą miłością. To jest 
niezbędne, jeśli chcemy 
trwać w pełnieniu woli 
Bożej podczas realizacji 
naszych zadań. Każda 
cząstka naszej działalno-
ści w świecie ma głęboki 
sens, bo prowadzi ku 
wieczności. 
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