
LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13-

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. 

Beaty w 33. r. ślubu 

oraz Jarka i Dominiki w 

11. r. ślubu; - o zdrowie 

i potrzebne łaski dla 

Janiny Lenox; + Franci-

szek Lenox; + Tadeusz 

Olszewski w 3.r.śm., 

Maria Olszewska w 

55.r.śm., cr. Olszew-

skich; + Marian Marchel 

w 8.r.śm.; + Stanisław 

Frąckiewicz w 35. r.śm., 

cr. Frąckiewiczów i 

Szczęsnych, Józefa(k), 

Franciszek, Helena, 

Władysław;  

1800 + Joanna i Gertruda 

Sokólskie 

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  

 

7. r. śm., Jan Kępiński, 

Stanisława(k) i Jan 

Oljasz 

4 grudnia, 2 Niedziela 

Adwentu 
700 – o Boże bł., zdrowie 

i potrzebne łaski dla 

Siostry Barbary Cydzik 

w dniu imienin 

830 wolna 

1000 RM 

1130 + Barbara Życień-

ska, Irena i Stanisław 

Paszkiewicz, Henryk 

Błędowski 

1300  chrzest: Jakub Jan, 

zbiorowa: - o Boże bł. i 

opiekę MB dla Marka i 

kowaniem za 45. lat 

pracy zawodowej 

29 listopada, wtorek,  
630 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa; + Geno-

wefa i Leon Czaczkow-

scy oraz och rodzice 

30 listopada, środa, 

Św. Andrzeja Aposto-

ła, święto 

630 + Andrzej Kamiński 

z racji imienin 

800 wolna 

1800 – zbiorowa: - w 

intencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata, oraz 

dziękczynnej za Jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, pa-

rafii, ojczyźnie i całym 

świecie; - za Krucjatę 

Różańcową, aby Polska 

była wierna Bogu, krzy-

żowi i Ewangelii, wy-

pełniając swoje Śluby 

Jasnogórskie; - o nawró-

cenie i łaskę trzeźwości 

dla Marka; + Helena i 

Andrzej Pełkowie oraz 

ich zmarli rodzice. 

1 grudnia, czwartek,  
630 – o powołania do 

Zgromadzenia Sióstr 

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  

Adwentu  

27.11.2016 

27 listopada, 1 Niedzie-

la Adwentu 
700 – o zdrowie i szczę-

śliwy przebieg operacji 

dla Michała, Ireny i 

Michała 

830 + Zdzisław Henne-

berg, Maria i Wanda 

Henneberg 

1000 KR Intencja ogól-

na: Aby kraje, które 

przyjmują wielką liczbę 

uchodźców i uciekinie-

rów, były wspierane w 

swoim wysiłku solidar-

ności. 

Intencja ewangelizacyj-

na: Aby w parafiach 

kapłani i wierni świeccy 

współpracowali w służ-

bie wspólnoty, nie ule-

gając pokusie zniechę-

cenia. 

1130 zajęta 

1300 + Lech Sowa w 23. 

r.śm., Edmund Sowa  

1800 zbiorowa: + Hele-

na i Adolf Błaziak w 

20.r.śm.; + Wiktoria i 

Józef Kłubowicz 

28 listopada, ponie-

działek,  
630 wolna 

800 wolna 

1800 zbiorowa; - o Boże 

bł. dla Józefa, z podzię-

Rodziny Maryi 

800 + Wojciech Zaręba w 

1. rśm. 

1800 + Natalia Albingier 

– Brodowska z racji 

imienin 

2 grudnia, piątek,  
630 wolna 

800 wolna 

1630 + Marianna Hryciuk 

w 17. r.śm., Czesław, 

Bogdan i Stanisław Hry-

ciuk 

1800 zbiorowa: + Michał 

Zembowicz i Wojciech 

Stojanowski; + Józefa(k) 

i Józef Pełka; + Hanna 

Zielińska w 30 dni po 

śm. 

3 grudnia, sobota, Św. 

Franciszka Ksawerego, 

prezbitera, wspomnie-

nie 

630 – o Boże bł. , zdro-

wie i potrzebne łaski dla 

Matki Prowincjalnej 

Barbary 

800 – intencja wynagra-

dzająca 

1800 + Zofia Kępińska w 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na 1 Niedzielę Adwentu 

27.11.2016 r. 

 Dziś rozpoczyna się Adwent. Msza św. roratnia ku 

czci NMP będzie odprawiana codziennie /oprócz nie-

dziel/ o godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z 

lampionami. Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w 

3. Niedzielę Adwentu tj. 11 grudnia i trwać będą do 

wtorku - 13 grudnia włącznie. 

  Jutro po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu. Wezmą w niej udział 

także wędrownicy i przewodniczki - Skauci Europy. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i 

sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miłosierdzia 

Bożego i Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15.00, 

a spowiedź św. w piątek 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 adoracja do 

godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z Duchu św.  W 

sobotę różaniec wynagradzający o godz. 6.30. 

 W ramach przygotowania się do Peregrynacji Kopii 

Obrazu Jasnogórskiego w naszej Diecezji w latach 

2017-2018 w najbliższą sobotę rozpoczynamy Nowen-

nę przed rozpoczęciem Peregrynacji. W sobotę 3 grud-

nia po wieczornej Mszy św. będzie odmówiony Róża-

niec Św., a po nim prywatna Adoracja Najśw. Sakra-

mentu. O godz. 21.00 zapraszamy na Apel Jasnogórski 

połączony z Aktem oddania się Matce Bożej. Ta No-

wenna będzie odmawiana w pierwsze soboty aż do 5 

sierpnia 2017.   

 Klerycy III roku naszego seminarium duchownego 

zapraszają na przedstawienie teatralne: Don Camillo. 

W związku z tym zaproszeniem organizujemy wyjazd 

do seminarium w przyszłą niedzielę, czyli 4 grudnia. 

Wyjazd sprzed kościoła o godz. 15.00. Koszt 10 zł. 

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się po Mszy św. do 

zakrystii. 

 W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. 

rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie w naszej 

parafii organizujemy pielgrzymkę do miejsca wielkich 

objawień. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w nie-

dzielę 11 grudnia o godz. 15.00 w sali na plebanii. Oso-

by zainteresowane prosimy o dostarczenie na spotkanie 

ksero dowodu osobistego lub paszportu. 

 Dla bardziej owocnego zaangażowania się w nowennę 

do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - odprawianą w każdy 

Iz 2,1-5; 

Rz 13,11-14; 

Mt 24,37-44  

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Jak 
było za dni Noego, tak 
będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie 
przed potopem jedli i 
pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, 
kiedy Noe wszedł do 
arki, i nie spostrzegli 
się, aż przyszedł potop 
i pochłonął wszystkich, 
tak również będzie z 
przyjściem Syna Czło-
wieczego.  W tedy 
dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na 
żarnach: jedna będzie 
wzięta, druga zosta-
wiona. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, w 
którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozu-
miejcie: Gdyby gospo-
darz wiedział, o której 
porze nocy złodziej ma 
przyjść, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby 
włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w 
chwili, której się nie 
domyślacie, Syn Czło-
wieczy przyjdzie.  

czwartek - w kiosku można nabyć modlitewnik do Bł. 

Ks. Jerzego z nowenną i Jego biogramem osobistym i 

duszpasterskim 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na 

spotkanie formacyjno-modlitewne w środę o 19.00 w 

sali katechetycznej. 

 Młodzież gimnazjalną i licealna zapraszamy na spotka-

nie oazy w czwartek o 19.00 w sali na plebanii. 

  Ministrantów i chłopców, którzy chcieliby zostać 

ministrantami zapraszamy na zbiórkę w sobotę o 9.30. 

Tym razem zbiórka będzie miała charakter pielgrzymki 

do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. 

 Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na rzecz 

budowy organów piszczałkowych w naszym koście-

le. Stan konta organowego wynosi obecnie 433 147 zł. 

Jednocześnie przypominamy, że darowiznę na organy, 

czyli cel kultu religijnego, można odpisać od podstawy 

opodatkowania - by móc skorzystać z takiego odpisu 

należy dokonać przelewu na konto bankowe a darowi-

znę uwzględnić przy wypełnianiu deklaracji podatkowej 

za 2016 r. Zapraszamy wszystkich  aby włączyli się do 

tej naszej wspólnej inicjatywy. Organy piszczałkowe to 

ostatni etap budowy kościoła. 

Komitet Budowy Organów przygotował kalendarze 

parafialne na 2017 r., które można nabyć pod chórem 

lub u p. organisty. W kalendarzu znajduje się kilkadzie-

siąt fotografii z życia Parafii - jego cena to to 30 zł, 

jednak można wesprzeć większą kwotą ponieważ do-

chód z dystrybucji będzie przeznaczony na dzieło budo-

wy organów piszczałkowych. 

 W przyszłym roku będziemy obchodzić ważny jubile-

usz: 75 lat od erygowania parafii w Aninie i 25 lat od 

konsekracji naszego kościoła. Na jubileuszowy piknik 

parafialny, jaki Komitet Budowy Organów będzie orga-

nizował już po raz trzeci, pragniemy wydać okazjonalną 

publikację. Zwracamy się z apelem i prośbą do Parafian 

o 1-2 stronicowe teksty wspomnieniowe dotyczące 

historii parafii. Teksty prosimy przesyłać na ad-

res emailowy Parafii: anin.parafia@wp.pl lub pozosta-

wiać w zakrystii. 

 W 186 rocznicę objawienia Matki Bożej św. Katarzynie 

Laboure, do "Naszego Dziennika" dołączone są Cudow-

ne Medaliki wybite i poświęcone w Niepokalanowie. 

Zachęcam do zakupu. Ponadto w "Naszym Dzienni-

ku" rozmowa z rodzicami Prezydenta prof. Janiną Mi-

lewską- Dudą i prof. Janem Dudą o tym, jak wspólnie 

przygotowywali się do proklamowania Aktu uznania 

Chrystusa za Króla i Pana. 

 Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu. 

Potrzeba czujności  

 

 Pierwsze przyjście 

Chrystusa i Jego 

obecność wśród nas 

oraz oczekiwanie na 

drugie przyjście jest 

najgłębszym sensem 

dziejów ludzkości. 

Chrystus nadaje sens 

również naszym cza-

som i naszemu istnie-

niu. I dlatego z każde-

go niepokoju rodzić 

się winno uciszenie i 

pokój. W przyszłość 

idziemy z nadzieją, 

bo jeśli Chrystus z 

nami, to wszystko 

możemy z Nim, przez 

Niego i w Nim. On 

nas nauczy dróg swo-

ich i On będzie roz-

jemcą pomiędzy luda-

mi. Do nas należy 

tylko przekuć miecze 

na lemiesze i postępo-

wać w światłości Pa-

na, słuchać prawa i 

słowa Pańskiego. Te-

raz nam pora powstać 

ze snu i przyoblec się 

w Chrystusa. On bli-

sko jest. Przybędzie, 

kiedy się nie domy-

ślamy, osądzić dzieje 

ludzkości. Dlatego 

bądźmy gotowi i czu-

wajmy. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161127.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161127.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161127.html#czytania
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