
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. 

1130 + Urszula Jeżowska, 
Stefania Witkowska, Bar-
bara Czwartek 
1300 + Helena Godlewska, 
Kazimiera i Antoni Brzo-
zowscy 
chrzest: Martyna, Mikołaj, 
Radzimir 
1800 + Jerzy Rej 

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  

 

700  + Janina Wójcik 
(greg.13) 
800 – dz. za łaski, z prośbą 
o bł. Boże i zdrowie dla 
c.r. 
1800  + Józefa(k) Szczęsna 
w 29.r. śm. c.r. Bochen-
ków 
10 września, 23 Niedziela 

Zwykła, 
700 + Janina Wójcik 
(greg.14) 
700 + Melania i Stanisław 
Wojciechowscy, c.r. Bro-
dowskich i Wojciechow-
skich 
830  + Beata Krawczyk z 
racji imienin i Władysła-
wa(k) Michnowska 
1000 KBO – w intencji 
ofiarodawców 

śm.; + Stefan Pucołowski 
– ojciec, Stefan Pucołow-
ski – syn; + Maria, Kazi-
mierz, zmarli z c.r.;  
1800 – dz.-bł. w 85 r. uro-
dzin Leokadii Paczkow-
skiej 
04 września, poniedzia-

łek,  
700 + Janina Wójcik 
(greg.8) 
800  - o dar nowych powo-
łań dla Zgromadzenia 
Sióstr Św. Rodziny z 
Bordeaux 
1800 + Marian Chmiel w 
28. r.śm., c.r. Chmielów i 
Krawczyków 

05 września, wtorek,  
700 + Janina Wójcik 
(greg.9) 
800 + Siostra Antonietta 
1800 + Stefania Dodacka w 
dniu imienin 

06 września, środa,  
700 + Janina Wójcik 
(greg.10) 
800 + Augustyn, Leonarda
(k) 
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 Ewan-
gelii, wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - o 

INTENCJE MSZALNE 

22 Niedziela  
Zwykła   

03.09.2017 

03 września, 22 Niedziela 
Zwykła, 

700 + Janina Wójcik 
(greg.7) 
830  - o zdrowie i bł. Boże 
dla Agnieszki i jej dzieci, 
o zdrowie i bł. Boże dla 
Piotra, Katarzyny i ich 
dzieci w rocznicę ślubu 
1000 RM – w intencjach 
Kościoła, Ojca Św., Oj-
czyzny, Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzienni-
ka oraz radość nieba dla 
poległych w czasie II 
wojny światowej 
1130 + Henryk w 12. r. 
śm., Bronisława(k), Danu-
ta i Marian Antosik, Piotr 
w 25. r. śm., Eugenia i 
Andrzej Radzio, Halina 
Rams 
1300 zbiorowa: - za Ojczy-
znę; - dz.-bł. Reginy z 
racji imienin oraz Rity z 
prośbą o zdrowie i Boże 
bł.; - z prośba o zdrowie, 
bł. Boże i opiekę MB dla 
c.r.; + Marian Fluksik i 
jego rodzice; + Marek w 
18 r. śm., Jerzy, rodzice 
Nowiccy, Józef i Genowe-
fa Błażejczyk, Marianna i 
Szczepan Nowiccy; + 
Bronisława(k) Szybka; + 
Wiesław Zulczyk w 30 
dniu po śm.; + Ludwik 
Sokołowski w 1. r. śm.; + 
Zofia i Antoni Wiśnie-
wscy, Krystyna Oryga-
Helwich, Józef Oryga; + 
Antonina Osińska w 1. r. 

nawrócenie i łaskę trzeź-
wości dla Marka; - pracę 
dla Michała; o bł. Boże dla 
Zuzanny w 2. r. urodzin; - 
o uzdrowienie dla Zyg-
munta oraz potrzebne łaski 
dla Agnieszki i Pawła; + 
Lech Kalinowski, Jan 
Skała; + Stanisław Dani-
luk, c.r. Daniluków 

07 września, czwartek, 
Bł. Ignacego Kłopotow-

skiego, prezbitera, wspo-
mnienie  

700 + Janina Wójcik 
(greg.11) 
800 + Mirosław Okniński w 
7. dniu po śm. 
1800 + Halina Musiej w 5. 
r. śm., Stanisław Musiej 
08 września, piątek, Na-
rodzenie NMP, święto 

700 + Janina Wójcik 
(greg.12) 
800 – w intencji Anny i 
Marii z prośbą o bł. Boże 
1800 zbiorowa: + Stefa-
nia, Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał Misztal; + 
Piotr Kugler (od pracowni-
ków Instytutu Kardiologii 
i Apteki); + Genowefa 
Stoberska w 30. dniu po 
śm.; + Jadwiga Fronczak 
w 18. r. śm. 

09 września, sobota,  

www.anin.parafia.infoNr 413 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 22 Niedzielę Zwykłą 
03.09.2017 r. 

 

  Dziś, w niedzielę - 03.09 - do puszki Dar 
Serca - znajdującej się na środku kościoła  
zbierać będziemy ofiary na Katolicki Ośro-
dek Adopcyjno-Opiekuńczy. Bóg zapłać. 

 Od piątku - 1 września, powróciły do po-
rządku liturgicznego Msza św. o godz. 
8.00 w dni powszednie i Msza św. o godz. 
13.00 w niedziele. 

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek miesiąca. Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i Adorację Najśw. Sakramentu roz-
poczniemy od godz. 15.00. w Kaplicy Ado-
racji. 

 Jutro, w poniedziałek - 04.09 o godz. 8.00 
Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego 
i Katechetycznego. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci, młodzież i rodziców oraz nau-
czycieli i wychowawców. Spowiedź dzieci i 
młodzieży przez całą niedzielę - 03 wrze-
śnia podczas Mszy św.. 

  10 września - w niedzielę -  na Mszy św. o 
godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie przy-
borów szkolnych dzieci klas “0” i “I”.  

 W październiku organizujemy w naszej pa-
rafii 4-dniową pielgrzymkę do Wilna. W 
czasie pielgrzymki odwiedzimy Sokółkę, 
(miejsce cudu eucharystycznego) Suchowo-
lę (rodzinna parafię bł. ks. Popiełuszki), 
klasztor na Wigrach, Kowno, Troki oraz 
Wilno. Koszt pielgrzymki to 645 zł + 25 
euro. Szczegółowy program wyłożony jest 
na stolikach. Zapisy i informacje u ks. Paw-
ła.  

 Koło Różańcowe serdecznie zaprasza do 
wzięcia udziału w Różańcu Do Granic w 
dniu 7 października - w święto MB Różań-
cowej w wyznaczonym kościele stacyjnym 
przy granicy - w Kodniu. Wyjazd autoka-

Jr 20,7-9; 
Rz 12,1-2; 
Mt 16,21-27  

Jezus zaczął wskazy-
wać swoim uczniom na 
to, że musi iść do Jero-
zolimy i wiele cierpieć 
od starszych i arcyka-
płanów, i uczonych w 
Piśmie; że będzie zabity 
i trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł 
robić Mu wyrzuty: Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na 
Ciebie. Lecz On odwró-
cił się i rzekł do Piotra: 
Zejdź Mi z oczu, szata-
nie! Jesteś Mi zawadą, 
bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co 
ludzkie. Wtedy Jezus 
rzekł do swoich 
uczniów: Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśla-
duje. Bo kto chce za-
chować swoje życie, 
straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, 
znajdzie je. Cóż bowiem 
za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? 
Albo co da człowiek w 
zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowie-
czy przyjdzie w chwale 
Ojca swego razem z 
aniołami swoimi, i wtedy 
odda każdemu według 
jego postępowania.  

rem sprzed kościoła o godz. 6.15. Informa-
cje i zapisy u p. Janiny tel. 507 478 245. 
Dołącz do Wielkiej Modlitwy Różańcowej. 

 Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na 
pielgrzymkę związaną z wielkim wydarze-
niem wzięcia udziału w Różańcu Do Granic 
zaplanowanym na 7 października br. w wy-
znaczonym Kościele - Sanktuarium Stacyj-
nym na granicy w Rokitnie. Cała Polska w 
tym dniu będzie opleciona Modlitwą Różań-
cową. Bliższe informacje i zapisy w kiosku.  

 Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
"Veni Creator" zaprasza na "przygodę du-
chową", czyli Rekolekcje Ewangelizacyjne 
Odnowy REO. Rozpoczną się one pod 
koniec września i będą trwały przez 9 tygo-
dni. Prosimy zarezerwować sobie ok. 2 go-
dziny czasu w piątkowe wieczory po Mszy 
Świętej. 

 Na pielgrzymkę autokarową do słonecznej 
Italii w dniach od 16 do 24 września br. za-
prasza p. Izabela Żebrowska tel. 608 111 
122. Opiekunem duchowym jest ks. Wikary 
z Wołomina.  

 Dwudniowe warsztaty dla kobiet: Wypłyń 
na głębię zapraszają do rozważenia ta-
kich tematów jak: poczucie własnej warto-
ści, moje wartości jako kobieta, żona, mat-
ka, pracownik, moje talenty i obdarowanie 
od Boga i inne. Zapisy zbiera i odpowiada 
na pytania: Agnieszka Skowrońska tel 605 
588 792 lub mailowo: 
a.skowronska@interia.pl 

 

Droga ku życiu  
 
 Pierwsze dzisiejsze czy-
tanie liturgiczne ukazuje 
fragment życia proroka 
Jeremiasza. Jest to życie 
pełne udręki, cierpień i 
odpowiedzialności za 
głoszenie prawdy swemu 
narodowi. Wsparty łaską 
Bożą Jeremiasz umiał i 
potrafił wypełniać tę 
misję. O tym posłannic-
twie ukazywania Bożej 
prawdy światu poucza 
chrześcijan św. Paweł. 
Całe życie chrześcijańskie 
jest życiem służby i ofia-
ry, dobrowolnym pój-
ściem śladami Chrystusa. 
„Kto chce iść za Mną 
niech się zaprze samego 
siebie, weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje”. 
Ciężko jest jednak podjąć 
krzyż, gdy on przyjdzie i 
potraktować go jako wy-
różnienie i dar. A „kto 
Krzyż odgadnie, ten nie 
upadnie”. Chociaż wszy-
scy, których Bóg powołu-
je do trudnych zadań, 
przeżywają chwile podob-
ne do proroka Jeremiasza. 
Są to chwile kryzysów i 
załamań, od których uciec 
nie można. Nie możemy 
też uciekać od świata, 
owszem, mamy go prze-
mieniać i zbliżać do Bo-
ga. Krzyż jednak nie 
mieści się w myśleniu po 
ziemsku. W takim myśle-
niu jesteśmy podobni do 
Piotra, który otrzymał 
ostrą reprymendę od 
Chrystusa: „Zejdź mi z 
oczu”. Chcielibyśmy iść 
za Chrystusem ale bez 
krzyża. A droga krzyża 
jest zawsze drogą ku 
życiu i prawdziwej rado-
ści. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20170903.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170903.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20170903.html#czytania

