
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 

Księża wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Roman Szpakowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

Intencje Mszalne c.d. 

wyjazdów; + Leszek Mo-
dliński z okazji imienin 
chrzest; Zoja, Oliwier, 
Sara 
1800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.21) 

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  
 

Lecha Sowy z prośbą o bł. 
Boże oraz dla c.r.; + Ed-
mund w 10. r.śm. 

4 czerwca, Niedziela 
Zesłania Ducha Św., 

uroczystość 
700 – dz.-bł. w 40. r. ślubu 
PP. Stanisława i Zofii  
830  RM 
1000 – w intencji dzieci, 
które rok temu przystąpiły 
do Pierwszej Komunii Św. 
oraz ich rodzin 
1130 + Edward w 8. r. śm. 
oraz rodziców z obydwu 
stron 
1300 za Ojczyznę; - o bł. 
Boże oraz wszelkie po-
trzebne łaski dla Kamili i 
Maksymiliana z okazji 
urodzin i opiekę Bożą dla 
c.r. w czasie najbliższych 

800 – o Boże bł. dla Wan-
dy 
1800 – o Boże bł., zdrowie 
i potrzebne łaski dla 
Agnieszki z racji urodzin 

30 maja, wtorek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.16) 
800 + Władysław w 20. r. 
śm., Jadwiga, Wacław, 
Pelagia, Stanisław, Jan, 
c.r. Grochalskich, Okliń-
skich 
1800 – o Boże bł. i łaskę 
zdrowia dla Stanisława 
31 maja, środa, Nawie-

dzenie NMP, święto 
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.17) 
800 + Ks. Jan Twardowski 
w wigilię imienin 
1800 zbiorowa: – zbioro-
wa: - w intencji wynagra-
dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 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; - o 
nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - o 
szczęśliwe rozwiązanie 
dla Anin; + Antoni Roga-
lewski w 3. r.śm.; + Zbi-
gniew Toth w 13. r. śm., 
c.r. Wyrzykowskich i 

INTENCJE MSZALNE 

Wniebowstąpienie 
Pańskie  

28.05.2017 

28 maja, 7 Niedziela 
Wielkanocy, Wniebo-

wstąpienie Pańskie, uro-
czystość 

700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.14) 
830 – o zdrowie dla Kry-
styny, Stanisława, ich 
dzieci wnuków i prawnu-
ków oraz c.r.; + Leokadia, 
Stanisław, Franciszek, 
Maria, Adam i Marcin 
1000 KR Intencja ewan-
gelizacyjna: Aby chrześci-
janie w Afryce dawali 
profetyczne świadectwo 
pojednania, sprawiedliwo-
ści i pokoju, naśladując 
Jezusa miłosiernego. 
1130 – przeżywając Dzień 
Rodziny w przedszkolu 
Sióstr Prezentek, módlmy 
się o bł. Boże dla dzieci i 
ich rodziców oraz dla 
Sióstr i wszystkich pra-
cowników przedszkola 
1300 + Aniela, Natalia, 
Stanisław, Florian, Franci-
szek, Józef, Michał i zm. z 
c.r. Grzelców, Genowefa i 
Józef, zm. z c.r. Adamczy-
ków  
chrzest: Maurycy 
1800 – o bł. Boże dla Jani-
ny i Wojciecha z okazji 
40. r. ślubu, z prośbą o 
potrzebne łaski dla c.r. 

29 maja, poniedziałek, 
Św. Urszuli Ledóchow-
skiej, dziewicy, wspo-

mnienie 
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.15) 

Toth; + Piotr Niedziółka w 
1. r.śm.;  
1 czerwca, czwartek, Św. 

Justyna, męczennika, 
wspomnienie 

700 – o powołania do Zgro-
madzenia Sióstr Maryi 
800 + Eugeniusz Gałda 
(greg.18) 
1800 + Michał Gryziński w 
13. r.śm., - o Boże bł. dla 
Michałka Gryzińskiego z 
okazji 2. urodzin 

2 czerwca, piątek,  
700 + Eugeniusz Gałda 
(greg.19) 
800 + Janina i Czesław 
Mitrus 
1630 + Józef Łyszkowski w 
30. r.śm. 
1800 zbiorowa: + Michał 
Zembowicz, Wojciech 
Stojanowski; + Bogumiła 
(k) w rocznicę śm.; + Jan 
Przybyłek  

3 czerwca, sobota, Św. 
męczenników Karola 
Lwangi i Towarzyszy, 

wspomnienie 
700  + Eugeniusz Gałda 
(greg.20) 
700 – intencja wynagradza-
jąca 
800 + Maria i Wiesław 
Łysiak 
1800  - z okazji imienin 

www.anin.parafia.info.pl Nr 401 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na  
Wniebowstąpienie Pańskie 

28.05.2017 r. 
  

 Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go jest w naszej wspólnocie parafialnej szczegól-
ną okazją do dziękczynienia składanego Bogu 
przez ręce Maryi Królowej Polski w jubileusz 75-
lecia powstania naszej parafii i 25-lecia konsekracji 
świątyni. Mszę św. Jubileuszową o godz. 10.00 
odprawi J.E. Ks. Abp Henryk Hoser SAC.  

 Przygotowując się do naszych parafialnych jubileu-
szów, które są znakiem wdzięczności Bogu za Jego 
opiekę i błogosławieństwo, zrodziła się wśród grup 
modlitewnych piękna inicjatywa - całodzienna 
Adoracja Najśw. Sakramentu. W tym celu za-
adoptowaliśmy dolną kaplicę w naszym kościele. 
Od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 
8.00 do godz. 18.00 będzie możliwość indywidual-
nej Adoracji. Poświęcenia nowego tabernakulum i 
monstrancji dokona po uroczystej Mszy św. o 
godz. 10.00 Pasterz naszej Diecezji. 

 Wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się 
do sfinansowania tego dzieła składamy serdeczne 
Bóg zapłać! Czyż nie jest to znakiem Opatrzno-
ści Bożej, że wszystkie rachunki spłaciliśmy co do 
złotówki z ofiar złożonych do Daru serca.  

 Po Mszy św. Jubileuszowej zapraszamy wszyst-
kich na  aniński piknik jubileuszowy połączony z 
wieloma ciekawymi wydarzeniami i atrakcjami.  

 Dzisiaj obchodzimy memento: 36. rocznicy śmierci 
(1981) Sługi Bożego Sta fana kardynała Wy-
szyńskiego, Prymasa Polski, związanego z naszą 
parafią i świątynią. 

 Nabożeństwa majowe - są odprawiane codzien-
nie do środy o godz. 17.30. Od czwartku - 1 czerw-
ca zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe również 
o godz. 17.30. 

 W poniedziałek po wieczornej Mszy Adoracji Naj-
świętszego sakramentu nie będzie. 

 Dzieci i młodzież zapraszamy na wakacyjny wy-
jazd rekolekcyjno-wypoczynkowy w Góry Świę-
tokrzyskie. Wyjazd odbędzie się w dniach 31 
lipca-6 sierpnia. Szczegółowe informacje i zapisy u 
ks. Pawła. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W czwar tek Koronka do 

 Dz 1,1-11; 
Ef 1,17-23; 
Mt 28,16-20  

Jedenastu 
uczniów udało 
się do Galilei na 
górę, tam gdzie 
Jezus im polecił. 
A gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu po-
kłon. Niektórzy 
jednak wątpili. 
Wtedy Jezus 
podszedł do nich 
i przemówił tymi 
słowami: Dana 
Mi jest wszelka 
władza w niebie i 
na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie 
wszystkie naro-
dy, udzielając im 
chrztu w imię Oj-
ca i Syna, i Du-
cha Świętego. 
Uczcie je zacho-
wywać wszystko, 
co wam przyka-
załem. A oto Ja 
jestem z wami 
przez wszystkie 
dni, aż do skoń-
czenia świata.  

Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najśw. Sakramen-
tu od godz. 15.00, a spowiedź św. w piątek od 
godz. 6.30 i po południu o godz. 15.30. Msza św. 
pierwszo-piątkowa dla dzieci - o godz. 16.30.  

 Spowiedź św. od godz. 15.30 jest spowiedzią 
przed Rocznicą Pierwszej Komunii św., która 
będzie obchodzona w przyszłą niedzielę, tj. Nie-
dzielą Zesłania Ducha św. o godz. 10.00.  

 W pierwszy piątek kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Do chorych księża udadzą się w piątek - 
2 czerwca od godz. 9.00. W sobotę różaniec wyna-
gradzający o godz. 6.30. 

 Pierwsza Komunia św. dzieci będzie w naszej 
parafii 11 czerwca, w niedzielę uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej o godz. 10.00 

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Cre-
ator" wspólnie z Oazą i Domowym Kościołem 
zaprasza na Adorację Najśw. Sakramentu w piątek, 
po wieczornej Mszy św. i na czuwanie przed Zesła-
niem Ducha Świętego w sobotę 3 czerwca 2017r. 
Rozpoczynamy Uroczystą Mszą Świętą o godz. 
18.00, a następnie w programie:- konferencja o 
Duchu Świętym; - rozważanie fragmentów Pisma 
Świętego; - modlitwa ciszą i śpiewem; - uwielbie-
nie; - modlitwa o dary Ducha Świętego; - indywi-
dualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramen-
tem. 

 Koło Różańcowe zaprasza na 5. Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Żywego Różańca do Częstochowy. 
Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Idźmy i 
głośmy jak Maryja”. Wyjazd autokarem sprzed 
kościoła w dniu 3 czerwca o godz. 5.30. Informacje 
i zapisy u P. Janiny tel. 507 478 245. Serdecznie 
zapraszamy 

 Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na 
ostatnie spotkanie przed wakacjami w środę o 
godz. 19.00 do sali na plebanii  

 

 Zapowiedzi Przedślubne 
 Jan Krzysztof Urbanowicz, kawaler z par. tutejszej 

i Olga Winiarczyk, panna z par. w Tłuszczu 
 Adrian Andrzej Pazio, kawaler z par. tutejszej i 

Aleksandra Pruska, panna z par. w Inowłodzu 

Otwarta droga  
 
 Czterdziestego dnia po 
Wielkanocy obchodzimy 
Uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego. Znikły 
w ołtarzy symbole męki, 
śmierci i zwycięstwa 
Chrystusa. Kilkakrotnie 
zapowiadał Jezus swoje 
odejście do nieba. Mówił 
Zbawiciel: "„Idę do Tego, 
który mnie posłał”; 
„Wyszedłem od Ojca i 
przyszedłem na świat. 
Znowu opuszczam świat i 
idę do Ojca”; „ Wstępuję 
do Ojca mego i Ojca wa-
szego oraz do Boga mego 
i Boga waszego” (J 16, 5, 
28; J 20, 17). Wniebo-
wstąpienie Jezusa Chry-
stusa dokonało się w 
obecności Apostołów, 
pośród których była za-
pewne i Matka Boża. Z tej 
swoistej ekstazy i zapa-
trzenia w niebo za odcho-
dzącym Chrystusem wy-
prowadzają ich dwaj anio-
łowie mówiąc: „Mężowie 
z Galilei, czemu stoicie 
wpatrując się w niebo?!” 
Św. Paweł w liście do 
Efezjan pisze: „ Bóg 
wskrzesił Chrystusa z 
martwych i posadził po 
swojej prawicy na wyży-
nach niebieskich ponad 
wszelką Zwierzchnością i 
Władzą. I wszystko pod-
dał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił nade 
wszystko Głową Kościo-
ła”. Od czasu Wniebo-
wstąpienia Chrystusa 
niebo stoi otworem dla 
wszystkich, Chrystus 
bowiem, pierworodny 
wszelkiego stworzenia, 
otworzył nam drogę do 
Ojca i jest w tej drodze 
naszym Przewodnikiem.  
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