
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. 

Tymon, Szymon, Bar-
bara 
1800 + Genowefa, Ed-
ward, cr. Osiaków i 
Belków 

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  
 

800 + Ewa Frąckiewicz 
z racji imienin 
25 grudnia, Narodze-
nie Pańskie, uroczy-

stość 
0000 Pasterka – za 
Parafian 
830 + Leokadia, Wa-
cław, Edward i Stefan 
Pisarczyk 
1000 KR  
1130 – o zdrowie i Bo-
że bł. dla Zbigniewa, 
Eulalii, Palomy i Beaty 
1130 zajęta 
1300  - z prośbą o Boże 
bł. dla Bogdana z racji 
urodzin 
chrzty: Aleksander, 

20 grudnia,  
630 – o bł. Boże i 
szczęśliwe rozwiązanie 
800 + Sabina Przybył w 
31. r. śm., oraz zmar-
łych z c.r. Przybył i 
Żurawskich 
1800 + Włodzimierz 
Kwapień w 4. r.śm. 

21 grudnia,  
630 – dz. w rocznicę 
urodzin dla Anny 
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, wypełnia-
jąc swoje Śluby Jasno-
górskie; - o nawróce-
nie i łaskę trzeźwości 
dla Marka; + Helena, 
Kazimierz i Zbigniew 
Gajewscy; + Ewa Ko-
złowska z racji imie-
nin; + Krystyna Mi-
łoch-Maletz; + Bogu-
mił Doręgowski 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Adwentu  

18.12.2016 

18 grudnia, 4 Nie-
dziela 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, 
Grzegorz Pusek, Fran-
ciszka(k) Grajda, Eu-
geniusz Stelmach 
1000 + Dariusz Borow-
ski z racji imienin 
1130 + Sławomir Łę-
czycki w 7.r.śm. 
1300  zbiorowa; + Ali-
cja Bondyra, Weronika 
Lisiecka; + Agata - 
Leokadia Sienkiewicz 
w 30 dni po śm. 
1800 + Zdzisław Rokic-
ki w 14. r.śm. 

19 grudnia, ponie-
działek,  

630 + Janina Romano-
wicz, cr. Romanowi-
czów 
800 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski 
dal Dariusza Wedziuka 
z okazji imienin, oraz 
o opiekę nad Jego Ro-
dziną 
1800 + Dariusz Pawla-
sek z racji imienin 

22 grudnia, czwartek,  
630 + Wojciech Flo-
riańczyk w 30. r.śm., 
Maria i Grzegorz, cr. 
Floriańczyków i Broni-
szewskich 
800 + Barbara, Janusz 
Lechniak, Władysław, 
Zofia, Jan, Danuta 
Lewińscy 
1800 + Janusz Siarkie-
wicz 
1800 + Maria, Włady-
sław, Grzegorz, Woj-
ciech w 31. r.śm., 
Aleksandra(k) i Jan 
Broniszewscy 

23 grudnia, piątek,  
630 + Zofia, Stanisław, 
Marian, Albina(k) 
Wielgo, Władysława
(k), Władysław i Le-
okadia Wojtyńscy 
800 wolna 
1800 zbiorowa: + Hele-
na i Andrzej Pełkowie, 
Henryk Flejszer, Wła-
dysława(k) Maliszew-
ska w 30. dniu po śm. 

24 grudnia, sobota,  
630 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 4 Niedzielę Adwentu 

18.12.2016 r. 

 W ostatnim tygodniu Adwentu, Msza św. Roratnia 
ku czci NMP jest odprawiana codziennie o godz. 
6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami w 
sobotę na zakończenie Rorat. 

 W Wigilię Bożego Narodzenia, w sobotę po Mszy 
św. o godz. 6.30 i 8.00 przekażemy naszym wiernym 
Betlejemskie Światło Pokoju. Mszy św. o godz. 
18.00 nie będzie, jak również nie będzie tego dnia 
czynna kancelaria parafialna. Informujemy, że w 
sobotę spowiadamy tylko na mszach św. porannych. 

 Pasterkę odprawimy jak zwykle o północy z soboty 
na niedzielę. Pół godziny wcześniej (godz. 23.30) 
młodzież rozpocznie czuwanie. Zapraszamy wszyst-
kich serdecznie. Gorąco również prosimy Panów 
z Kościelnej Służby Porządkowej, aby jak zwykle, 
pomogli nam utrzymać porządek w czasie Pasterki. 
Ofiary składane na tacę podczas Pasterki przeznaczo-
ne są na Fundusz Obrony Życia. 

  W Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) 
Mszy św. o godz. 7.00 rano nie będzie. Inne msze 
św. odprawimy według porządku niedzielnego. Taca 
zbierana drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na 
budowę nowych świątyń w naszej diecezji.  

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

 Dziś po każdej Mszy św. nasi ministranci rozprowa-
dzają sianko na stół wigilijny. Ofiary złożone przy 
tej okazji będą przeznaczone na fundusz ministranc-
ki. 

 Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej do 
wykorzystania w naszych rodzinach znajduje się na 
stoliku przy wyjściu z kościoła. 

  W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie 
się adoracja Najświętszego Sakramentu. W tej 
adoracji wezmą tez udział wędrownicy i przewod-
niczki - Skauci Europy. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy. 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym - Chata z pomysłami serdecznie 
zaprasza po Mszy świętej  na kiermasz wyrobów 
rękodzielniczych wykonanych przez podopiecznych 
prowadzonego obok naszej parafii Środowiskowego 
Domu Samopomocy.  Dochód zostanie przeznaczony 

Iz 7,10-14; 
Rz 1,1-7; 
Mt 1,18-24  

Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. Po 
zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali 
razem, znalazła się brze-
mienną za sprawą Du-
cha Świętego. Mąż Jej, 
Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i 
nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, 
oto anioł Pański ukazał 
mu się we śnie i rzekł: 
Józefie, synu Dawida, 
nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Mał-
żonki; albowiem z Du-
cha Świętego jest to, co 
się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów . A 
stało się to wszystko, 
aby się wypełniło słowo 
Pańskie powiedziane 
przez Proroka: Oto 
Dziewica pocznie i po-
rodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanu-
el, to znaczy: Bóg z 
nami. Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie. 

na wsparcie wakacyjnego obozu. 

  W ubiegłą niedzielę, 11 grudnia odbyła się kolejna 
miesięczna kwesta na budowę organów piszczałko-
wych w naszym kościele. Dzięki ofiarności Para-
fian uzyskaliśmy kwotę 7 105 zł 12 gr. oraz 5 euro. 
Serdecznie dziękujemy za modlitwę, wsparcie mate-
rialne oraz  życzliwość. Można jeszcze nabyć kalen-
darze parafialne na 2017 rok, dochód z ich dystrybu-
cji również zasili konto organowe, którego stan wy-
nosi obecnie 448 702 zł. Darowizny wpłacane na 
konto bankowe można odliczyć od podstawy opodat-
kowania jako wpłaty na cel kultu religijnego. Infor-
macje na ten temat są dostępne na stronie interneto-
wej parafii. 

  W przyszłym roku będziemy obchodzić ważne jubi-
leusze: 75 lat od erygowania parafii w Aninie i 25 lat 
od konsekracji naszego kościoła. Na jubileuszowy 
piknik parafialny, jaki Komitet Budowy Organów 
będzie organizował już po raz trzeci, pragniemy wy-
dać okazjonalną publikację. Zwracamy się z apelem i 
prośbą do Parafian o 1-2 stronicowe teksty wspo-
mnieniowe dotyczące historii parafii. Teksty prosimy 
przesyłać na adres emailowy Para-
fii: anin.parafia@wp.pl lub pozostawiać w zakrystii. 

 Salve Regina poleca płytę z tegorocznymi rekolek-
cjami adwentowymi ks. Andrzeja Gałki. Doskonały 
pomysł na prezent i do słuchania np. podczas świą-
tecznych przygotowań. Płytę można nabyć pod chó-
rem. Dochód zasili konto budowy organów. 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na 
spotkanie formacyjno-modlitewne w środę o 19.00 w 
dolnej kaplicy. 

 Młodzież gimnazjalną i licealną zapraszamy na spo-
tkanie oazy w czwartek o 19.00 w sali na plebanii. 

  Parafialny Caritas dziś rozprowadza świece na stół 
wigilijny. Dochód przeznaczony jest na leczenia 
przewlekle chorych dzieci. Dziś również zbierana 
będzie żywność i dary pieniężne na paczki świątecz-
ne dla rodzin potrzebujących z naszej parafii. Zróbmy 
dobry uczynek i podzielmy się z bliźnim na Święta.  

 Są jeszcze wolne intencje w tym tygodniu. 

Oczekiwanie Znaku  
 
 Niebiosa obiecują 
ziemi Sprawiedliwego. 
Bóg daje najpierw 
znak: Panna pocznie i 
porodzi Syna. Pragnie, 
abyśmy tego Znaku 
wypatrywali, znaleźli i 
przyjęli. Tym znakiem 
jest Dziewicza Matka i 
Jej Dziecię – Emmanu-
el – to się tłumaczy : 
Bóg z nami. Oboje są 
uobecnieniem słabości, 
ubóstwa i nadziei, ale 
ziemi przynoszą łaskę, 
pokój i zbawienie od 
Ojca naszego w niebie. 
Prawdy zawarte w II 
dzisiejszym czytaniu 
mają dla naszej wiary 
podstawowe znacze-
nie. Warto je utrwalić 
w swoim sercu. W 
Ewangelii zaś Bóg 
zaczyna od rzeczy 
niepojętych, dla Rze-
mieślnika z Nazaretu. 
Wtajemnicza Józefa w 
czekające go wydarze-
nia. Przylgnął Józef do 
wszystkich Bożych 
zamierzeń. Zabrał Ma-
ryję wraz z Dziecię-
ciem pod swoją opie-
kę. Nie bójmy się i my 
zawierzyć życia i trud-
nych rodzinnych spraw 
Świętej Rodzinie. Gdy 
zatrzymamy się przed 
symbolicznym żłob-
kiem, pomyślmy o 
tym, jaką Bóg obda-
rzył nas miłością i 
nadzieją. 

http://mateusz.pl/czytania/2016/20161218.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161218.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2016/20161218.html#czytania
mailto:anin.parafia@wp.pl

