
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. 

r.śm. i jego rodziców;  
1800 + Jan Jasieński w 
17. r. śm. 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komitet Budowy Organów 
Adres e-mail: budujemyorga-

ny@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  

 

mienienie Pańskie, 
święto 

700 + Jadwiga i Jan 
Szcześniak 
830  + rodziców, te-
ściów i męża: Witold, 
Wanda, Aleksander, 
Anastazja i Włady-
sław 

1000 RM 
1130 zbiorowa: - za 
Ojczyznę; - dz.- bł. w 
80. r. urodzin Janusza 
Mazurkiewicza, z 
prośbą o Boże bł. dla 
c.r.; - o łaskę zdrowia 
dla Teresy Sędek; + 
Marian Fluksik w 14. 

cierpiace 
01 sierpnia, wtorek, 
Św. Alfonsa Marii 

Liguoriego, biskupa i 
doktora Kościoła, 

wspomnienie 
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.30) 
1800 + Bronisław, Bro-
nisława(k), Jan i zm. z 
ich rodzin 

02 sierpnia, środa,  
700 – o powołania do 
ZSRM 
1800 zbiorowa: – 
zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w 
naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, oj-
czyźnie i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, 
wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - 
o nawrócenie i łaskę 
trzeźwości dla Marka; 
- o bł. Boże dla Kor-
nelki z okazji rocz. 
urodzin; + Danuta 

INTENCJE MSZALNE 

17 Niedziela  
Zwykła   

30.07.2017 

30 lipca, 17 Niedziela 
Zwykła 

700 + cr. Paczuskich, 
Gałeckich i Kosie-
radzkich 
830  + Maria Kowalska 
w 6. r.śm. 

1000 KR Intencja 
ewangelizacyj-
na: Aby nasi bra-
cia, którzy oddalili 
się od wiary, mo-
gli, również za 
sprawą naszej mo-
dlitwy i ewange-
licznego świadec-
twa, odkryć na 
nowo bliskość mi-
łosiernego Pana i 
piękno życia 
chrześcijańskiego. 
1130 + Antoni, Jennifer
(k) i Sandra  
1800 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.28) 
31 lipca, poniedzia-
łek, Św. Ignacego z 
Loyoli, prezbitera, 

wspomnienie 
700 + Ryszard Wierz-
bicki (greg.29) 
1800 + Adam i wszyst-
kie dusze w czyśćcu 

Żurawska w 30. dniu 
po śm. 

03 sierpnia, czwar-
tek,  

700 + Roman Bartel w 
19. r.œm. 
1800 + Stefania, Wie-
sława(k), Janina, Hele-
na, Jan i Henryk Bli-
charscy 

04 sierpnia, piątek, 
Św. Jana Marii Vian-

neya, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + S. Magdalena 
Góra 
1800 zbiorowa: + Mi-
chał Zembowicz, Woj-
ciech Stojanowski; + 
Jerzy Kołodziej w 2. 
r.śm.  

05 sierpnia, sobota,  
700  - int. wynagradza-
jąca 
1700 ślub: Anna i Grze-
gorz 
1800  + Jan Szarek w 1. 
r.śm. 

06 sierpnia, 18 Nie-
dziela Zwykła, Prze-

www.anin.parafia.infoNr 408 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 17  
Niedzielę Zwykłą 

30.07.2017 r. 
 

 We wtorek - 1 sierpnia - obchodzimy 73. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. J ak co 
roku, w godzinie W – 17.00 rozlegną się dzwony 
w warszawskich parafiach, zawyją syreny 
i zatrzyma się ruch na ulicach. O tej samej godzinie 
środowiska powstańcze, ostatni żyjący uczestnicy 
Powstania, przedstawiciele władz cywilnych oraz 
obywatele oddadzą hołd Powstańcom. Włączmy 
się w ten znak naszej pamięci i czci dla poległych, 
także przez naszą modlitwę w ich intencji.  

 2. sierpnia - we środę, udziela się odpustu zupełne-
go, zwanego Porcjunkuli wiernym, którzy nawie-
dzą katedrę, konkatedrę, bazylikę mniejszą lub 
kościół parafialny i tam pobożnie odmówią Ojcze 
nasz i Wierzę 

 Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmierzają-
cych z różnych miejsc Polski do sanktuariów ma-
ryjnych polecamy wspólnym modlitwom wiernych. 

  Z racji na zbliżający się miesiąc sierpień weźmy 
sobie do serca słowa Apelu o Trzeźwość. Księga 
Abstynencji w której można zapisać swoje po-
stanowienie jest wyłożona w kaplicy Matki Bożej. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W czwar tek Koronka do 
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. 17.30. Mszy św. 
pierwszo-piątkowej dla dzieci - o godz. 16.30 - nie 
będzie. Po Mszy św. o godz. 18.00 w piątek - 
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 19.30 pro-
wadzona przez Odnowę z Duchu św. W sobotę 
Różaniec i Msza św. Wynagradzająca  od godz. 
6.30. 

 Jurto, 31 lipca 30-osobowa grupa dzieci i młodzie-
ży z naszej parafii wyjeżdża na wyjazd rekolek-
cyjno-wypoczynkowy w Góry Świętokrzyskie. 
Prosimy o modlitwę w intencji tego wyjazdu i 
wszystkich uczestników, aby czas wakacyjnego 
odpoczynku był jednocześni umocnieniem w wie-
rze. 

 6 sierpnia, tj. w najbliższą niedzielę gościć będzie-
my w naszej parafii Ks. Marcina - dyrektora Dzieł 
Misyjnych naszej Diecezji, który wygłosi Słowo 

1 Krl 3,5.7-
12; Rz 8,28-
30; Mt 13,44-
52  

Królestwo niebieskie 
podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł 
go pewien człowiek i 
ukrył ponownie. Z rado-
ści poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i 
kupił tę rolę. Dalej, po-
dobne jest królestwo 
niebieskie do kupca, 
poszukującego pięk-
nych pereł. Gdy znalazł 
jedną drogocenną perłę, 
poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i 
kupił ją. Dalej, podobne 
jest królestwo niebieskie 
do sieci, zarzuconej w 
morze i zagarniającej 
ryby wszelkiego rodza-
ju. Gdy się napełniła, 
wyciągnęli ją na brzeg i 
usiadłszy, dobre zebrali 
w naczynia, a złe odrzu-
cili. Tak będzie przy 
końcu świata: wyjdą 
aniołowie, wyłączą 
złych spośród sprawie-
dliwych i wrzucą w piec 
rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zę-
bów. Zrozumieliście to 
wszystko? Odpowie-
dzieli Mu: Tak jest. A 
On rzekł do nich: Dlate-
go każdy uczony w 
Piśmie, który stał się 
uczniem królestwa nie-
bieskiego, podobny jest 
do ojca rodziny, który ze 
swego skarbca wydoby-
wa rzeczy nowe i stare.  

Boże. Ofiarami do puszki możemy wesprzeć na-
szych diecezjalnych misjonarzy. 

 Ksiądz Proboszcz i Komitet Budowy Organów 
dziękuje za wszystkie wpłaty na konto i do pu-
szek. Obecnie zbieramy oferty od wykonawców 
organów. Na jesieni mamy zamiar dokonać wyboru 
najkorzystniejszej dla nas propozycji. Prosimy o 
modlitwę w intencji tego dzieła. 

 W październiku organizujemy w naszej parafii 4-
dniową pielgrzymkę do Wilna. W czasie piel-
grzymki odwiedzimy Sokółkę, (miejsce cudu eu-
charystycznego) Suchowolę (rodzinna parafię bł. 
ks. Popiełuszki), klasztor na Wigrach, Kowno, 
Troki oraz Wilno. Koszt pielgrzymki to 645 zł + 25 
euro. Szczegółowy program wyłożony jest na stoli-
kach. Zapisy i informacje u ks. Pawła.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Cre-
ator" zaprasza na "przygodę duchową", czyli Reko-
lekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO. Rozpocz-
ną się one pod koniec września i będą trwały przez 
9 tygodni. Prosimy zarezerwować sobie ok. 2 go-
dziny czasu w piątkowe wieczory po Mszy Świę-
tej. 

 Ciągle postępujemy w drodze budowy organów 
piszczałkowych w naszym kościele. Napływają już 
odpowiedzi na wysłane przez Komitet Budowy 
Organów zapytania ofertowe. Dziękując wszystkim 
ofiarodawcom za wierne wspieranie naszego 
wspólnego dzieła, przypominamy, że w zakry-
stii, kiosku parafialnym i u pana organisty można 
nabyć książkę poświęconą jubileuszom obchodzo-
nym właśnie przez naszą parafię.  

 Po wakacjach, w dniach 9-17 września zapraszamy 
na naszą parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 
Koszt pielgrzymki 890$ + 100$ (płatne na miej-
scu). Program można znaleźć na stolikach przy 
wyjściu z kościoła. Są jeszcze dwa wolne miejsca. 

 Zapowiedzi przedmałżeńskie 
  Michał Ryszard Winkler, kawaler z par. tutejszej i 

Anna Kępa, panna z pr. Św. Feliksa z Kantalicjo 

Najwyższe Dobro 
 
 Któż z nas nie przy-
jąłby za swoją modli-
twę Salomona „o 
serce mądre i rozsąd-
ne” abyśmy mogli „ 
rozróżniać dobro i 
zło? A nie jest to 
takie proste. Do-
świadczenie pokazu-
je jak pełne wątpli-
wości są nasze serca, 
jak trudno być wyro-
zumiałym dla uciąż-
liwych! Mądrość 
zdobywamy z wiel-
kim wysiłkiem 
wśród radości i cier-
pień. Uczymy się 
pokornie Bożych i 
ludzkich dróg aż do 
śmierci, aby nasze 
życie było udane i 
rosło „w potęgę i 
siłę”. A nasze życie 
nie mieści się w cia-
snych ramach mię-
dzy narodzeniem a 
śmiercią. Jest zako-
twiczone w Bogu i 
mamy stawać się 
podobnymi do Chry-
stusa. To czyni w nas 
Duch Święty 
„według miary miło-
ści i wiary”. Kto od-
krył ten skarb i zro-
zumiał – jest jakby 
szalony z radości – 
gotów wszystko za 
nią oddać byle pozy-
skać Boga – Najwyż-
sze Dobro. 
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