
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. 

1300  zbiorowa; + Ali-
cja Bondyra, Weronika 
Lisiecka; + Agata - 
Leokadia Sienkiewicz 
w 30 dni po śm. 
1800 + Zdzisław Rokic-
ki w 14. r.śm. 

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  
 

1800 – dz. Jerzego i 
Anny 
18 grudnia, 4 Niedzie-

la Adwentu 
700 + Antoni, Kazimie-
ra(k), Romuald, Wła-
dysław, Tadeusz Ry-
ciuk 
830 + Józef i Marianna 
Prasuła, Józef Gizie-
wicz, Józef i Aleksan-
dra(k) Giziewicz, Grze-
gorz Pusek, Franciszka
(k) Grajda, Eugeniusz 
Stelmach 
1000 + Dariusz Borow-
ski z racji imienin 
1130 + Sławomir Łę-
czycki w 7.r.śm. 

13 grudnia, wtorek, 
Św. Łucji, dziewicy i 
męczennicy, wspo-

mnienie 
630 + Eleonora i Wła-
dysław Bielak, Pelagia, 
Klemens i Jan Król 
900 + Józefa(k) Matec-
ka w 19. r.śm. 
1800 + Grzegorz Gon-
czaronek 
14 grudnia, środa, Św. 
Jana od Krzyża, pre-
zbitera i doktora Ko-
ścioła, wspomnienie 

630 – o bł. Boże dla 
Matki Generalnej z 
racji imienin 
800 wolna 
1800 – zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie 
i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, krzyżowi i 
Ewangelii, wypełniając 
swoje Śluby Jasnogór-
skie; - o nawrócenie i 
łaskę trzeźwości dla 
Marka; + Ewa Kozłow-
ska w 1.r.śm.; + Wła-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Adwentu  

11.12.2016 

11 grudnia, 3 Niedzie-
la Adwentu 

700 + Leokadia, Henryk 
Bereda, cr. Kaniow-
skich i Beredów 
830 + Leokadia, Stani-
sław, Franciszek, Mar-
cin, Władysław, Adam, 
Maria, cr. Wróblów, 
Wiewiórków, Radzi-
kowskich 
1000 + Stefania i Fran-
ciszek Chmiel 
1130 + Maria Krzyża-
nowska w 11. r.śm., cr. 
Jurkiewiczów, Kowal-
skich, Kaczyńskich, 
Dudzińskich, Niedziń-
skich, Krzyżanow-
skich, Głowackich 
1300  + Antoni Okniński 
w 16. r.śm., Leokadia, 
Leopold, Eugenia i 
Bolesław Żurawscy  
1800 – za Parafian 

12 grudnia, ponie-
działek,  

630 + Aleksander Woź-
nica, Stanisława(k) i 
Piotr Grajda, Jerzy 
Markuszewski i zm. z 
ich rodzin 
900 – o zdrowie i miło-
sierdzie Boże dla Jana 
Lacha 
1800 + Bartosz  
1800 + Franciszka(k) i 
Wiktor Jurczak 

dysław Piotrowski, 
Urszula Piotrowska, 
Anna i Jerzy Galiccy, 
Marian Woźniak; + 
Stefania w 23.r.śm. 
15 grudnia, czwartek,  
630 + cr. Rosów, Jedla-
ków i Ptaków 
800 wolna 
1800 + Zofia Wojcie-
chowska-Konopka, 
Hieronim Konopka 

16 grudnia, piątek,  
630 – o bł. Boże w dniu 
urodzin dla Małgorzaty 
800 wolna 
1800 zbiorowa: + Jani-
na, Michał Misztal, 
Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz; + Regina Du-
szyk w 28. r.śm.; + 
Witold Połeć w 30. dni 
po śm. 

17 grudnia, sobota,  
630 + Kazimierz, Józefa
(k) i Franciszek 
800 + Andrzej Małek w 
8. r.śm. 
1800 + Zygmunt w 23. 
r.śm., jego rodzice i 
siostra  

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Parafia Matki Bożej Królowej Polski w AninieAninieAninie      
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 3 Niedzielę Adwentu 

11.12.2016 r. 

 Przez cały Adwent, Msza św. Roratnia ku czci 
NMP jest odprawiana codziennie (oprócz nie-
dziel) o godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie 
dzieci z lampionami.  

 Od dziś do wtorku włącznie zapraszamy wszyst-
kich na Rekolekcje Adwentowe, które prowa-
dzić będzie ks. dr Andrzej Gałka. Tematem re-
kolekcji będzie: Doświadczenie obecności Bo-
ga. Nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej 
Mszy św. W poniedziałek i wtorek Msza św. z 
nauką o godz. 6.30, 9 i 18. Dzieci zapraszamy 
dziś na godzinę 11.30 (szczególnie te, które 
przygotowują się do Pierwszej Komunii św. - 
dzieci otrzymają medalik NMP.), a jutro i poju-
trze na Roraty o godz. 6.30, lub z rodzicami na 
godz. 18. Młodzież zapraszamy na Eucharystię o 
godz. 18. Spowiedź święta rozpoczyna się pół 
godziny przed każdą Mszą Świętą.  

 Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Kur-
su Biblijnego dziś o godz. 19.00. Tematem spo-
tkania będą: Biblijne opowiadania o Patriar-
chach. 

 Opłatki na stół wigilijny można nabywać u sio-
stry Elżbiety w zakrystii. Można też zaopatrzyć 
się Kalendarz Kresowy na rok 2017 wydany 
przez Siostry od Aniołów z Wilna. W ten sposób 
można też pomóc Siostrom w pracy apostolskiej. 

 W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św. nasi 
ministranci będą rozprowadzać sianko na stół 
wigilijny. Ofiary złożone przy tej okazji będą 
przeznaczone na fundusz ministrancki. 

 W kiosku parafialnym jest do nabycia książka; 
„Na nitce Bożego Miłosierdzia”. Są to wspo-
mnienia o śp. Ks. Feliksie Folejewskim, który 
wielokrotnie głosił rekolekcje w naszej parafii. 
Książka może być świetnym prezentem z okazji 
Bożego Narodzenia. 

 Spotkanie organizacyjne dotyczące pielgrzymki 
do Fatimy odbędzie się dziś; 11-12-2016 o godz. 
15.00 w sali na plebanii. Osoby zainteresowane 
prosimy o dostarczenie na spotkanie ksero do-
wodu osobistego lub paszportu. 

Iz 35,1-6a.10; 
Jk 5,7-10; 
Mt 11,2-11  

Gdy Jan usłyszał w więzie-
niu o czynach Chrystusa, 
posłał swoich uczniów z 
zapytaniem: Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy 
też innego mamy oczeki-
wać? Jezus im odpowie-
dział: Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na 
co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi 
chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewange-
lię. A błogosławiony jest 
ten, kto we Mnie nie zwąt-
pi. Gdy oni odchodzili, 
Jezus zaczął mówić do 
tłumów o Janie: Coście 
wyszli oglądać na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się na 
wietrze? Ale coście wyszli 
zobaczyć? Człowieka w 
miękkie szaty ubranego? 
Oto w domach królewskich 
są ci, którzy miękkie szaty 
noszą. Po coście więc 
wyszli? Proroka zobaczyć? 
Tak, powiadam wam, 
nawet więcej niż proroka. 
On jest tym, o którym 
napisano: Oto Ja posyłam 
mego wysłańca przed 
Tobą, aby Ci przygotował 
drogę. Zaprawdę, powia-
dam wam: Między naro-
dzonymi z niewiast nie 
powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz naj-
mniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż 
on. 

 Dla bardziej owocnego zaangażowania się w 
nowennę do Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - odpra-
wianą w każdy czwartek - w kiosku można na-
być modlitewnik do Bł. Ks. Jerzego z nowen-
ną i Jego biogramem osobistym i duszpaster-
skim 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zapra-
sza na spotkanie formacyjno-modlitewne w śro-
dę o 19.00 w dolnej kaplicy. 

 Młodzież gimnazjalną i licealną zapraszamy na 
spotkanie oazy w czwartek o 19.00 w sali na 
plebanii. 

  Dzisiaj, jak w każdą drugą niedzielę miesią-
ca, odbywa się kwesta na rzecz budowy orga-
nów piszczałkowych w naszym kościele. Po 
każdej Mszy Świętej można wesprzeć nasze 
wspólne dzieło ofiarami składanymi do puszek 
oraz kupując kalendarze ścienne na przyszły rok. 
Prosimy o wsparcie finansowe oraz modlitewne 
naszego wspólnego dzieła. Dzięki ofiarom skła-
danym do puszek i skarbonki, sprzedaży cegie-
łek oraz wpłatom na konto bankowe zgromadzi-
liśmy kwotę 437 964zł. Dziękując wszystkim 
ofiarodawcom oraz wspierającym nas modlitwą 
przypominamy, że istnieje możliwość odliczenia 
od podatku za rok 2016 wszystkich ofiar doko-
nanych poprzez wpłatę na konto bankowe. 
Szczegóły są dostępne w Wiadomościach Para-
fialnych oraz na stronie Internetowej. 

 Parafialny Caritas dziś i w najbliższą niedzielę 
rozprowadza świece na stół wigilijny. Dochód 
przeznaczony jest na leczenia przewlekle cho-
rych dzieci. W przyszłą niedzielę Caritas zbie-
rać będzie żywność i dary pieniężne na paczki 
świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej 
parafii. Zróbmy dobry uczynek i podzielmy się z 
bliźnim na Święta.  

 Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu. 

Sam Bóg  
przyjdzie  

 
 Wiemy to dobrze 
ile i jak zmienia 
się nasz dom, kie-
dy oczekujemy 
dostojnego gościa 
lub przygotowuje-
my się do uroczy-
stości. Wtedy sta-
jemy się ludźmi 
czynu: przykład-
nymi, radosnymi i 
czystymi. I oto 
Pan jest blisko. 
Przychodzi, aby 
spełnić ludzkie 
nadzieje. Radujmy 
się, jakbyśmy 
otrzymali nowy 
wzrok i słuch, no-
wy język i nową 
sprawność chodze-
nia. Nie czas na 
krytyki, szemranie 
i uprzedzanie 
przyszłego sądu. 
Przed drzwiami 
stoi Ten, który ma 
przyjść. Na Niego 
czekamy. I to jest 
nasz adwent osobi-
sty, narodowy i 
całej ziemi. Czas 
zatem na sprząta-
nie swojego serca i 
umysłu. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161211.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161211.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161211.html#czytania

