
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 

 
Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
Kaplica Adoracji  

- od poniedziałku do soboty 
godz. 8.30-18.45  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek po Mszy św.  

wieczornej  
 

Msza św. i Nowenna  
do MB Nieustającej  

Pomocy  
- środa godz. 18.00  

 
Msza zbiorowa 
z wypominkami  

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do piątku   

w godz.: 8.30-9.00 i  
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 + Piotr Bednarski w 
2. r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 60. r. 
ślubu PP Ireny i Jana 
Bajorek oraz z prośba o 
bł. Boże dla c.r. 
chrzest: Maksymilian 
Ryszard 
1800 + Tadeusz Więsyk 
 

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  - o Boże bł. dla 
członków Rodziny Ró-
żańcowej i ich rodzin 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.11) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 5) 
1600 ślub: Paulina i Da-
riusz 
1800  + Ludwik Henne-
berg, Zdzisław i Maria 

08 października, 27 
Niedziela Zwykła 

700 + Halina Godlewska 
w 8. r.śm. 
830  + Mikołaj Wójcik 
(greg.12) 
1000 KBO 
1000 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 6) 

Michała, Gabriela i 
Rafała, święto 

700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.7) 
800 + Zofia Drzewowska 
1800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 1) 
04 października, środa, 
Św. Franciszka z Asyżu, 

wspomnienie 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.8) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 2) 
1800 zbiorowa: – zbioro-
wa: - w intencji wynagra-
dzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata, 
oraz dziękczynnej za 
Jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii, wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - o pracę dla 
Michała; - o łaskę trzeź-
wości i nawrócenia dla 
Marka; - o nawrócenie 
dla Agnieszki i Boże bł. z 
okazji rocznicy urodzin; - 
o Boże bł. dla Anny i 
Krzysztofa w 31. r. ślubu; 
+ Maria Marek w 8. r.śm, 
Stanisław Marek w 5. 
r.śm.; + Henryk Flejszer 
w 6. r.śm. 
05 października, czwar-

INTENCJE MSZALNE 

26 Niedziela  
Zwykła   

01.10.2017 

01 października, 26 
Niedziela Zwykła 

700 – prośba o powołania 
do Zgromadzenia Sióstr 
Rodziny Maryi 
830  + Helena Przyczka w 
21. r. śm. i jej wnuczka 
Marianna Polak 
1000 RM 
1130 + Piotr Dobrzyński 
w 23. r. śm. oraz zmar-
łych z c.r. Skorupków 
1300 zbiorowa: - za Oj-
czyznę; - o Boże bł., 
zdrowie i potrzebne łaski 
dla Aliny i Włodzimierza 
w 64. r. ślubu; + Józef 
Głowacki w 4. r.śm.; + 
Barbara, Roman i Adam 
Czekałowie; + Mirosław 
Okniński w 30. dniu po 
śm.; + Jerzy, Maciej i 
Marek Bednarkiewicz; + 
Roman Kumięga z racji 
urodzin 
1800 + Mikołaj Wójcik 
(greg.5) 
02 października, ponie-
działek, Świętych Anio-
łów Stróżów, wspomnie-

nie 
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.6) 
700 + Wacław Romano-
wicz 
800  + Jan, Helena i Bog-
dan Żelazo, c.r. Żelazów 
1800 + Jan Omieciński w 
32. r.śm. 

03 października, wto-
rek, św. Archaniołów 

tek, Św. Faustyny Ko-
walskiej, dziewicy, 

wspomnienie  
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.9) 
800 – o Boże bł. i potrzeb-
ne łaski dla Członkiń 
Koła Żywego Różańca 
oraz ich Rodzin oraz o 
życie wieczne dla zmar-
łych sióstr z Róży pod 
wezwaniem św. Faustyny 
1800+ Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 3) 
 
06 października, piątek,  
700 + Mikołaj Wójcik 
(greg.10) 
800 + Euzebiusz Marcja-
nek (greg. 4) 
1630 wolna 
1800 zbiorowa: + Janusz 
Lachowicz w 3.r.śm.; + 
Tomasz Terlikowski w 
30. dniu po śm.; + Jadwi-
ga Czytańska w 30. dniu 
śm.; + Paweł Korycki; + 
Franciszek Zimny w 30. 
dniu po śm.; + Andrzej 
Czachor w 30. dniu po 
śm.; 
07 października, sobota, 

NMP Różańcowej, 
wspomnienie 

www.anin.parafia.infoNr 417 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia na 26 Niedzielę Zwykłą 
01.10.2017 r. 

  Z potrzeby serca i na prośbę naszych biskupów, dziś 
ofiary złożone do puszki Dar Serca, która znajduje się 
w głównej nawie kościoła możemy pomóc ofiarom 
trzęsienia ziemi w Meksyku. Bóg zapłać, za złożone 
ofiary. 

 Dziś o godz. 16.00 przy figurze św. Franciszka w 
ogrodzie parafialnym odbędzie się błogosławieństwo 
zwierząt. Serdecznie zapraszamy stworzenia Boże 
wraz z opiekunami. 

 Dziś odbędzie się spotkanie organizacyjne kandyda-
tów do bierzmowania i ich rodziców. O godz. 17.00 
zapraszamy licealistów, którzy kontynuują rozpoczęte 
przed rokiem przygotowanie, zaś o 19.00 uczniów 
klas trzecich gimnazjalnych, którzy to przygotowanie 
rozpoczną. Kandydaci, którzy formalnie należą do 
innych parafii, a z uzasadnionych powodów chcą do 
bierzmowania przygotować się u nas, proszeni są 
dostarczenie na spotkanie zgody ze swojej parafii. 

 Również dziś, rozpoczynamy nabożeństwa różańco-
we. Zapraszamy codziennie o godz. 17.15. W mie-
siącu październiku Kościół udziela odpustu zupełnego 
wiernym, którzy pobożnie odmówią różaniec w ko-
ściele, kaplicy, w rodzinie. Należy odmówić pięć 
tajemnic w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy 
połączyć rozważanie tajemnic, a przy odmawianiu 
publicznym tajemnice muszą być zapowiadane. 

  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez dzieci 
będzie w każdą środę października o godz. 17.15. 
Panowie z Koła Różańcowego prowadzić będą Róża-
niec w poniedziałki, a  Rodzina Radia Maryja we 
wtorki. 

 W czwartek zapraszamy o godz. 15.00 do kaplicy 
adoracji na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Z kolei 
po Mszy św. wieczornej młodzież oazowa zaprasza na 
adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja roz-
pocznie się w kościele bezpośrednio po Mszy i potrwa 
do godz. 19.30. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy, piątek i sobota 
miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po 
południu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. 
pierwszo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria 
parafialna będzie nieczynna. Do chorych w piątek 
udamy się od godz. 9.00. 

 Zbiórka ministrantów i spotkanie dziewczynek z Dru-
żyny Świętej Rodziny w sobotę o godz. 9.30 

 Kurs dla narzeczonych rozpocznie się w naszej 
parafii 5 października (czwartek) o godz. 19.00. Na 
spotkania jednogodzinne we czwartki października i 

Ez 18,25-28; 
Flp 2,1-11; 
Mt 21,28-32  

Jezus powiedział do 
arcykapłanów i star-
szych ludu: Co myśli-
cie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. 
Zwrócił się do pierw-
szego i rzekł: Dziec-
ko, idź dzisiaj i pracuj 
w winnicy! Ten odpo-
wiedział: Idę, panie!, 
lecz nie poszedł. 
Zwrócił się do drugie-
go i to samo powie-
dział. Ten odparł: Nie 
chcę. Później jednak 
opamiętał się i po-
szedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę 
ojca? Mówią Mu: Ten 
drugi. Wtedy Jezus 
rzekł do nich: Za-
prawdę, powiadam 
wam: Celnicy i nie-
rządnice wchodzą 
przed wami do króle-
stwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do 
was Jan drogą spra-
wiedliwości, a wyście 
mu nie uwierzyli. 
Celnicy zaś i nierząd-
nice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie 
opamiętaliście się, 
żeby mu uwierzyć. 

listopada zapraszamy wszystkich, którzy zamierzają 
w przyszłym roku zawrzeć sakramentalny związek 
małżeński. Wejście od strony kancelarii parafialnej. 

 Koło Różańcowe serdecznie zaprasza do wzięcia 
udziału w Różańcu Do Granic w dniu 7 października - 
w święto MB Różańcowej w wyznaczonym kościele 
przy granicy - w Kodniu. Wyjazd autokarem sprzed 
kościoła o godz. 6.15. Z kolei Biuro Radia Maryja  
zaprasza na pielgrzymkę do Rokitna. Bliższe informa-
cje i zapisy w kiosku.  

 W piątek 29 września rozpoczęły się Rekolek-
cje  Ewangelizacyjne Odnowy. Zapraszamy wszyst-
kich którzy już byli na pierwszym spotkaniu oraz 
tych, którzy nie mogli przybyć w poprzednim tygo-
dniu, a bardzo chcieliby wziąć udział w 
REO. Piątek  6.10 t to ostatni moment by dołączyć do 
grupy rekolektantów spotkanie po Mszy Świętej wie-
czornej w dolnej kaplicy ok. godz. 18.45. Bardzo 
prosimy o modlitwę w intencji uczestników rekolekcji 
oraz osób prowadzących. Wspólnota Odnowy w Du-
chu Świętym "Veni Creator". W sobotę 7.10 o godz. 
15.00 różaniec w intencji Ojczyzny w kaplicy Adora-
cji. 

 Już za tydzień kolejna kwesta na budowę organów w 
naszym kościele. Prosimy o czynny udział oraz 
przypominamy o możliwości wpłaty darowizny na ten 
cel na konto i odpisania od podatku. Szczegóły w 
Gazetce i na stronie internetowej parafii. 

 W przyszłą niedzielę, tj. 8 września o godz. 19 zapra-
szamy na kolejny wykład Kursu Biblijnego. Tematem 
wykładu będą księgi Królewskie 

 Młodzież ze wspólnoty oazowej po wyjściu z ko-
ścioła zaprasza na kiermasz ciast. Złożona przy tej 
okazji dobrowolna ofiara będzie przeznaczona na 
działalność młodzieżowej wspólnoty. O szczegółach 
powiedzą teraz oazowicze... 

 

Nie słowa lecz czyny 
 
 Często widzimy ludzkie 
postawy nie mające nic 
wspólnego z chrześci-
jaństwem, ale „jeśli bez-
bożny odstąpi od bez-
bożności, na pewno żyć 
będzie, a nie umrze” (Ez 
18,28). Wiemy, że przy-
należność do Królestwa 
Bożego opiera się nie na 
ustnych deklaracjach i 
zapewnieniach, ale na 
wierze i „na dążeniu, 
które było w Jezusie 
Chrystusie”. On nas 
pouczył, że tylko droga 
służebnej miłości i cho-
dzenie Bożymi ścieżka-
mi, prowadzi do zwycię-
stwa. Jak dobrze jest 
poznać te Boże ścieżki i 
pouczenia. Bóg miłosier-
ny czeka na nas w każ-
dej sytuacji życiowej. 
Ale słowa dzisiejszej 
Ewangelii mogą okazać 
się dla wielu z nas bul-
wersujące, bo oświad-
czamy: „Wierzę w Boga 
Ojca... i że powtórnie 
przyjdzie w chwale są-
dzić żywych i umar-
łych...” a potem miesza-
my się z tłumem i zdaje-
my praktyczny egzamin 
ze swej wiary. Jak on 
wypada? Każde słowo 
wymaga tu refleksji, a 
przede wszystkim reali-
zacji. „Bóg pomaga 
pokornym czynić do-
brze, uczy pokornych 
dróg swoich” i prowadzi 
do siebie pomny na swo-
je miłosierdzie. Jak dale-
ce jesteśmy odpowie-
dzialni za swoje czyny – 
zwraca nam uwagę dzi-
siejsza liturgia. 

http://mateusz.pl/czytania/2017/20171001.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20171001.html#czytania
http://mateusz.pl/czytania/2017/20171001.html#czytania

