
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 – dz. za 8. lat małżeń-
stwa Klaudii i Adama oraz 
za 75. lat życia Agnieszki 
z prośbą o bł. Boże dla c.r. 
1800 + Maria i Wiktor 
Markowscy 

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  
 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.20) 
800  + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.6) 
1800  + Pelagia Kulawik w 
45. r.śm. cr. Piotrowskich i 
Kulawik 

22 stycznia, 3 Niedziela 
Zwykła 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.21) 
830 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.14) 
1000 + Anna, Józef i Wła-
dysław Małyska 
1130 + Henryka (k) Rod-
kiewicz, Henryk Rokicki 
1300  + Jadwiga i Edward 
Woźniak, Grażyna Nie-
wiadomska 
1300 + Piotr Niedziółka z 
okazji urodzin 

+ Marian i Marianna Doło-
wi 
chrzest: Anastazja  
1800 – o Boże bł. z okazji 
urodzin dla Katarzyny, 
Klaudii i Niny 
16 stycznia, poniedziałek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.15) 
800 zajęta 
800 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.8) 
1800 + Antoni Ziółkowski 
w 35. r. śm. 
17 stycznia, wtorek, Św. 
Antoniego, opata, wspo-

mnienie 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.16) 
700 – w intencji imienino-
wej 
800 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.9) 
1800 + Henryk Błędowski, 
Stanisław i Irena Paszkie-
wicz, Barbara Życieńska 

18 stycznia, środa,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.17) 
800 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.10) 
1800 – zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata, oraz dziękczynnej 
za Jego intronizację w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
krzyżowi i Ewangelii, 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Zwykła,   

15.01.2017 

15 stycznia, 2 Niedziela 
Zwykła 

700 + Maria Kosiorek 
(greg.14) 
830 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.7) 
1000 + Franciszek Boratyń-
ski, cr. Boratyńskich 
1130 + Krzysztof Rusiniak, 
Eugenia i Stanisław Rusi-
niak 
1300  zbiorowa; - o siły do 
walki z chorobą i łaskę 
powrotu do zdrowia dla 
Katarzyny; + Marianna, 
Józef i Jerzy Pośnik, cr. 
Pośników i Matyjów, 
Leokadja, Zofia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Mioduchow-
skich, Alberskich, Hanna 
Leszczyńska, Teodozja 
Denisiuk; + Marianna 
Wójcicka w 1. r. śm., 
Stanisława(k) i Antoni 
Jung, Franciszka(k) i Fe-
liks Wójciccy, Antonina(k) 
i Ignacy Kieszniewscy 
oraz o zdrowie dla Alek-
sandra Wójcickiego i jego 
siostry Marii; + Maria z 
Wyrzykowskich Toth w 2. 
r. śm., cr. Wyrzykowskich 
i Toth; + Gabriela(k) Rze-
pecka w 4. r. śm., cr. Bin-
ków, Markowskich i Rze-
peckich; + Teofil Rybczak 
w 6. r. śm.; + Michalina i 
Szczepan oraz ich syno-
wie: Janusz i Zbyszek 
Targowscy; + Stefania i 
Eugeniusz Muszyńscy, 
Halina i Zygmunt Kmera; 

wypełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; - o nawróce-
nie i łaskę trzeźwości dla 
Marka; - o zdrowie, bł. 
Boże i opiekę MB dla c.r.; 
- w intencji Teresy i łaskę 
uzdrowienia, przebaczenia 
i pojednania oraz dar bło-
gosławieństwa i pokoju 
serca (nowenna 2); - o 
Boże bł. i zdrowie dla 
Marianny i c.r.; + Barbara 
Jedynak w 30. dni po śm.; 
+ Mariusz Styczński z 
okazji imienin 

19 stycznia, czwartek, 
Św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, biskupa, wspo-
mnienie 

700 + Wiktor Obuchow 
700 + Maria Kosiorek 
(greg.18) 
800 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.11) 
1800 – o Boże bł. i opiekę 
MB dla Ks. Mariusza w 
dniu imienin  

20 stycznia, piątek,  
700 + Maria Kosiorek 
(greg.19) 
800 + Hanna Ćwiklińska – 
Maciejaszek (greg.12) 
1800 zbiorowa:  

21 stycznia, sobota, Św. 
Agnieszki, dziewicy i 

męczennicy, wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
2 Niedzielę Zwykłą 

15.01.2017 r. 

  Wszystkim naszym Parafianom, którzy 
kolędowali z księżmi w swoich domach 
składamy serdeczne Bóg zapłać!  
 W tym tygodniu wizyta duszpasterska 
odbędzie się według następującego po-
rządku: 

poniedziałek - 16 stycznia:  
 ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna od 

godz. 16.00 ks. Proboszcz 
 ul. I Poprzeczna bloki: 18H, J, K i L od 

godz. 16.00 ks. Paweł 
 ul. II Poprzeczna od godz. 17.00 - ks. 

Mariusz  
wtorek - 17 stycznia: 
 ul. III Poprzeczna od godz. 17.00 ks. 

Mariusz 
 ul. IV Poprzeczna od godz. 16.00 strona 

parzysta ks. Paweł 
 ul. IV Poprzeczna od godz. 16.00 strona 

nieparzysta ks. Proboszcz 
środa - 18 stycznia: 
 ul. V Poprzeczna od godz. 16.00 ks. Pro-

boszcz 
 ul. VI Poprzeczna i ul. VII Poprzeczna 

od godz. 16.00 ks. Paweł 
   ul. VIII Poprzeczna – bloki od godz. 17.00 

– ks. Mariusz 
czwartek - 19 stycznia:  
 ul. Bosmańska i ul. VIII Poprzeczna – 

domy, od godz. 16.00, ks. Paweł 
 ul. IX Poprzeczna od godz. 17.00 ks. 

Mariusz 
piątek - 20 stycznia: 
 ul. X, XI i XII Poprzeczna,  ul. Pożary-

skiego – od godz. 16.00 – ks. Proboszcz 
 ul. Wydawnicza od godz. 17.00 ks. Ma-

riusz 

Iz 49,3.5-6; 
1 Kor 1,1-3; 
J 1,29-34  

Jan zobaczył Jezu-
sa, nadchodzącego 
ku niemu, i rzekł: Oto 
Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym 
powiedziałem: Po 
mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyż-
szył godnością, gdyż 
był wcześniej ode 
mnie. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić 
wodą w tym celu, 
aby On się objawił 
Izraelowi. Jan dał 
takie świadectwo: 
Ujrzałem Ducha, 
który jak gołębica 
zstępował z nieba i 
spoczął na Nim. Ja 
Go przedtem nie 
znałem, ale Ten, 
który mnie posłał, 
abym chrzcił wodą, 
powiedział do mnie: 
Ten, nad którym uj-
rzysz Ducha zstępu-
jącego i spoczywają-
cego nad Nim, jest 
Tym, który chrzci 
Duchem Świętym. Ja 
to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On 
jest Synem Bożym.  

 ul. Hertza od godz. 16.00 - ks. Paweł 
sobota - 21 stycznia:  
 ul. Trawiasta od numerów początkowych 

- strona parzysta – od godz. 10.00 ks. 
Proboszcz 

 ul. Trawiasta od numerów początkowych 
- strona nieparzysta – od godz. 10.00 ks. 
Mariusz 

 ul. Trawiasta od numerów końcowych – 
obie strony – od godz. 10.00 – ks. Paweł 

 W ubiegłą niedzielę odbyła się pierwsza w 
tym roku kwesta na budowę organów pisz-
czałkowych, z której uzyskaliśmy 7 401 
zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofia-
rodawcom za życzliwość, modlitwę i 
wsparcie materialne. Aktualny stan 
konta wynosi 475 864 zł.  
W przyszłym roku będziemy obchodzić 
ważny jubileusz: 75.lecie erygowania pa-
rafii w Aninie i 25.lecie konsekracji ko-
ścioła. Z tej okazji pragniemy wydać pu-
blikację. Zwracamy się z prośbą do Para-
fian o 1-2 stronicowe teksty wspomnienio-
we dotyczące historii Parafii, które można 
przesyłać na adres mailowy parafii lub 
pozostawić w zakrystii. 

 Biuro Radia Maryja zaprasza do Teatru 
Wielkiego na Koncert Kolędowy w dniu 
23-01-2017 w wykonaniu Reprezentacyj-
nego Zespołu Wojska Polskiego. Bliższe 
informacje i zapisy w kiosku. 

Dobrem zło zwyciężać  
 
 Ogarnia nas groza i 
przerażenie, kiedy pa-
trzymy na rozdarcie, 
okrucieństwa i fanatyzm 
wierzących w jednego 
Boga. Jakże różna jest tu 
etyka miłości, miłosier-
dzia i przebaczania. 
Wręcz pozbawia ją wia-
rygodności i uczciwości. 
W kontekście dzisiej-
szych czytań liturgicz-
nych zwróćmy też uwagę 
na jedność wśród chrze-
ścijan. Przecież nic się 
samo nie dzieje i nic się 
samo nie zrobi. Problem 
jest w nas i w naszej 
świętości na co dzień i w 
traktowaniu na serio 
swojego chrztu. Świętość 
nie może być obca świa-
tu i życiu. Zobaczmy jak 
o nią modli się Bieda-
czyna z Asyżu – św. 
Franciszek: „Uczyń Pa-
nie ze mnie narzędzie 
pokoju, ażebym usiłował 
nieść miłość, gdzie panu-
je nienawiść; bym prze-
baczał, gdzie ludzie się 
obrażają; bym łączył, 
gdzie powstał spór; bym 
wypowiadał słowa praw-
dy, gdzie rozpanoszył się 
błąd; bym ożywiał wiarę, 
gdzie trapi i uciska wąt-
pliwość; bym budził 
nadzieję, gdzie spusto-
szenie sieje rozpacz; 
bym rozpalał światło, 
gdzie panuje ciemność; 
bym wyzwalał radość, 
gdzie rozgościł się smu-
tek”. Taka świętość wca-
le nie jest obca codzien-
nemu życiu. Praktycznie 
jest życiem w pełni. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170115.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170115.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170115.html#czytania

