
1800+ Leokadia i Fe-
liks Kamińscy, Jan 
Kamiński  

Środa - 11 marca  
700 int. wolna 
800   int. wolna 
1800  zbiorowa: - o 
łaski BoŜe i pomoc dla 
Marianny, jej rodziny i 
dzieci; - o miłość i 
zgodę dla Andrzeja w 
jego małŜeństwie; + 
Helena i Józef Skorup-
scy; + Krystyna Pod-
stawkowa  
  Czwartek- 12 marca 
700  + Helena, Mieczy-
sław, Helena-
Józefa(k), Wincenty i 
Marianna z rodziny 
Dworaczków 
800  +Józef Rek, Zofia 
Majchrzak, zm. z c.r. 
Reków i Majchrzaków 
1800  w intencji ks. 
Grzegorza z racji imie-
nin 

  Piątek- 13 marca 
 700 +Anna Jastrzębska 
w 30 dni po śm. 
800   + Krystyna Saga-
nek, Władysława(k) 
Lasota, Stefan Lasota 
1800  zbiorowa:   

INTENCJE MSZALNE 

II Niedziela Wielkiego    
Postu 

08.03.2009 r. 

II Niedziela Wielkiego 
Postu- 8 marca 

 700  + Ryszard i Janina 
Krupińscy  
830  + Józef i Józe-
fa(k)Pełka, Andrzej, 
Adam, Stanisław, Jan, 
Walenty, Szczepan 
Pełka  
1000  + Maria, Helena i 
Aldona  
1130   + Jadwiga Bo-
rowska w 6 r. śm. 

1300  + Kazimiera(k) i 
Bolesław Biesiada  
1800 + Anna, Wojciech 
Goch, zm. z rodz. Go-
chów i Pastuchów 

  Poniedziałek- 
 9 marca 

700  + Jolanta RyŜko w 
19 r.śm. 
800  int. wolna 
1800  o BoŜe błog. dla 
Agaty i Grzegorza 
przygotowujących się 
do małŜeństwa; 
+Andrzej Aniołowski 
w 10 r. śm. 
   Wtorek- 10 marca 

700  int. wolna 
800 + Ludwik, Katarzy-
na, Marianna Kozłow-
scy 

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

Sobota- 14 marca 
700  int. zajęta 
800  + Ignacy Prokop w 
13 r. śm.  
1800 + Anna, Stani-
sław, Genowefa (k) 
Baranek, Henryk Bo-
gucki, c.r. Luchow-
skich i Boguckich   

 III Niedziela Wiel-
kiego Postu- 15 mar-

ca 
 700  za parafian; + 
Bogdan-Tadeusz Za-
rzeczny w 30 dni po 
śm.   
830  +Bronisław, Jan, 
Katarzyna Szyszko, 
Gabriela, Stanisław 
Knor 
1000  + Józef Sikora i 
zm. z jego rodz. 
1130   + Helena i Igna-
cy Strzała i ich dzieci 

1300 zbiorowa: 
chrzest: Roksana We-
ronika Augustyniak;- 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 

W krainie Ŝycia będę 
widział Boga. 
Rz 8, 31b-34 
Mk 9,2-10 

Jezus wziął z sobą 
Piotra, Jakuba i Jana i 
zaprowadził ich samych 
osobno na górę wysoką. 
Tam przemienił się wo-
bec nich. Jego odzienie 
stało się lśniąco białe tak, 
jak Ŝaden wytwórca suk-
na na ziemi wybielić nie 
zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z MojŜeszem, 
którzy rozmawiali z Jezu-
sem. Wtedy Piotr rzekł 
do Jezusa: „Rabbi, do-
brze, Ŝe tu jesteśmy; po-
stawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden 
dla MojŜesza i jeden dla 
Eliasza”. Nie wiedział 
bowiem, co naleŜy mó-
wić, tak byli przestrasze-
ni. I zjawił się obłok, 
osłaniający ich, a z obło-
ku odezwał się głos: „To 
jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie”. I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, 
nikogo juŜ nie widzieli 
przy sobie, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili z 
góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali 
o tym, co widzieli, zanim 
Syn Człowieczy nie po-
wstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, 
rozprawiając tylko mię-
dzy sobą, co znaczy po-
wstać z martwych. 

II Niedziela Wielkiego Postu 
8 marca 2009 r. 

• Dziś przypada Dzień Kobiet. 
List do Kobiet 

Podziękowanie Panu Bogu za Jego 
zamysł określający powołanie i po-
słannictwo kobiety w świecie, staje 
się takŜe konkretnym i bezpośrednim 
podziękowaniem składanym kobie-
tom, kaŜdej kobiecie za to, co przed-
stawia sobą w Ŝyciu ludzkości. 
Dziękujemy ci, kobieto, za to, Ŝe 
jesteś kobietą! Zdolnością postrzega-

nia cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe 
zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę 
o związkach między ludźmi. 

Jan Paweł II, „List do kobiet” (fragm.) 

•  Do puszki stojącej na środku Kościoła moŜemy 
składać ofiary. Zostaną one preznaczone na Roz-
wój Ewangelizacji Narodów.  
• Jutro, 9 marca, przypada nieobowiązkowe wspo-

mnienie św. Dominika Savio, który jest patronem 
Liturgicznej SłuŜby Ołtarza. Otoczmy modlitwą 
wszystkich ministrantów i lektorów z naszej para-
fii oraz módlmy się o nowych kandydatów do tej 
pięknej słuŜby Bogu.   
• Serdecznie zapraszamy w poniedziałek 9 marca 

na kolejne spotkanie grupy Rodziny Rod-
zin. Spotkanie odbędzie się w salce kateche-
tycznej, jak zwykle po Mszy Sw. o godz. 18.00 
• W naszym kościele naboŜeństwo Drogi KrzyŜo-

wej dla dzieci o godzinie 17.15, dla dorosłych 
o godzinie 19.00. Po Drodze KrzyŜowej bę-
dzie moŜliwość przystąpienia do Komunii św.  
• We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapra-

szamy na naboŜeństwo Gorzkich śali z nauką 
pasyjną, o godzinie 17.15  
• W trosce o czystość kościoła przypominamy, aby 

nie opierać nóg o klęcznik. 
• W niedzielę, 22 marca, w pierwszy dzień rekolek-

cji parafialnych, zapraszamy wszystkich do 
wspólnej lektury listu św. Pawła do Galatów. Po 
Mszy św. o godzinie 10.00 popularny aktor, p. 



Cezary śak odczyta w całości list św. Pawła. Za-
chęcamy do przyniesienia ze sobą Pisma św. Pan 
Cezary będzie czytał list w wydaniu Biblii Tysiąc-
lecia. 
• Tydzień później, 29 marca, po Mszy św. o godzi-

nie 10.00, list do Kolosan będzie czytała równieŜ 
znana aktorka, p. Katarzyna śak   

 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  

Skłonność do złego – pisze o. Jacek Salij w drugim 
odcinku rekolekcji wielkopostnych. 
Miejsce dla kobiet – o obecności kobiet we wspól-
nocie kościelnej – bp Piotr Libera. 
„Gość Niedzielny” 
Oswajanie zbrodni - Wielu ludzi uwierzyło, Ŝe 
eutanazja jest aktem miłosierdzia. Jacek Dziedzina 
Nieczystość rodzi się w sercu - Nieczystość nie jest 
docenieniem ciała, ale jego poniŜeniem. Chrześci-
jaństwo nie odrzuca ciała, przywraca mu właściwe 
miejsce. ks. Tomasz Jaklewicz 
„Niedziela”   

Potem wyznaczył innych siedemdziesięciu 
dwóch... (Łk 10,1) - W latach zniewolenia Kościół 
z wielką nadzieją zwracał się ku inteligencji i arty-
stom, umoŜliwiając im wypowiadanie prawd, które 
były zakazane w miejscach do tego przeznaczonych. 
Z abp. Józefem Michalikiem - rozmawia ks. inf. 
Ireneusz Skubiś  

II Niedziela Wielkiego 
Postu – 8.03.2009 

 
 Zadatek chwały 

 
 Mało od człowieka wyma-
gamy, bo mało go cenimy, 
bo mało o nim wiemy. Dzię-
ki Jezusowi Chrystusowi 
poznaliśmy, kim jest napraw-
dę człowiek i kim ma stawać 
się według woli Stwórcy. 
Chrystus jest człowiekiem 
doskonałym i pełnym, we 
wszystkim nam podobnym, 
prócz grzechu. „Bóg w Nim 
ma upodobanie i w Nim 
objawił swoją istotę, świa-
tłość i chwałę”. Bóg teŜ 
wystawił Abrahama na bar-
dzo cięŜką próbę. Wiara 
Abrahama mogła się zała-
mać. Jednak człowiek powi-
nien to koniecznie odczuć, 
Ŝe Bóg jest Wszechmocny, 
wielki i niepojęty, a człowiek 
przez cierpienie i wyrzecze-
nie dojrzewa wewnętrznie i 
osiąga taką wolność, która go 
czyni pełnym i szczęśliwym. 
Abraham jest dla nas wzo-
rem człowieka wierzącego, a 
Kościół widzi w ofiarowa-
nym Izaaku symbol Chrystu-
sa. Pozostanie to dla nas 
niepojętą tajemnicą, a wiemy 
tylko tyle, Ŝe wszystko, co-
kolwiek Bóg czyni, wypływa 
z Jego nieskończonej miłości 
i bezgranicznego miłosier-
dzia po to, aby wszystkich, 
którzy Mu zaufali – zbawić i 
obdarzyć wieczną radością. 
KrzyŜ i uwielbienie stanowią 
nierozerwalną całość, bez 
której nie zrozumiemy ta-
jemnicy Jezusa i naszego w 
Nim wywyŜszenia. Teraz 
tylko wiara i miłość jest w 
stanie dostrzec naszą nie-
śmiertelność i chwałę. 
Uczniowie przekonują się o 
tym dopiero po zmartwych-
wstaniu Chrystusa. 

J.J. Pawlik 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce, 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź 
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, sza-
tana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po 
tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  

 
Podaruj nam serce i swój 1%! 

Wystarczy w formularzu PIT wpisać nazwę 
"Stowarzyszenie Chata z pomysłami" i podać numer 
KRS 0000152594.  
Więcej informacji o naszych działaniach na stronie 
www.chatazpomyslami.org 



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo do 
M.B. Nieustającej  

Pomocy - 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. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej          Kró-

lowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem 

"Na budowę kościoła p.w. św. 
Benedykta w Wawrze -  

Sadulu" 

Intencje Mszalne c.d. 

dz.-błag. za wszelkie 
otrzymane łaski z prośbą 
o dalszą BoŜą opiekę dla 
rodziny Jarząbek, Sko-
rupka, Fic; o łaskę zdro-
wia dla Józefa(m) w 91 
r.ur., Krystiana w 9 r. ur. 
i Kuby w 2 r. ur.; + Kry-

styna, Kazimiera(k), 
Wojciech Pietrusińscy, 
Teresa, Józef Ziółkow-
scy; + Wanda w 7 r. śm.; 
+ Krystyna Oryga – Hel-
wich z racji 48 r. ur. 
1800 + Wanda i Feliks 
Chajewscy 

Czas modlitwy 
Dziś, w II Niedzielę Wielkiego Postu, odczytujemy ewan-
geliczne opowiadanie o przemienieniu Chrystusa. Wyda-
rzenie to poprzedza Jego mękę i krzyŜ. Jezus wszedł wraz 
z apostołami Piotrem, Jakubem i Janem "na górę wysoką" 
(Mt 17, 1), która powszechnie utoŜsamiana jest z górą 
Tabor, i wobec nich "przemienił się": Jego twarz i cała 
postać zajaśniały światłem. Dzisiejsza liturgia zachęca nas, 
byśmy poszli za Nauczycielem na Tabor - górę ciszy i 
kontemplacji. WaŜne jest, szczególnie w okresie wielko-
postnym, aby wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdzi-
wymi szkołami modlitwy (por. Novo millennio ineunte, 33), 
w których damy się "zdobyć" tajemnicy światła i miłości 
Boga (por. Flp 3, 12). Na górze Tabor lepiej rozumiemy, 
Ŝe droga krzyŜa i droga chwały są nicrozdzielne. Chry-
stus, wypełniając do końca plan Ojca, w którym było 
zapisane, Ŝe będzie musiał cierpieć, Ŝeby wejść do swej 
chwały (por. Łk 24, 26), doświadcza przed czasem blasku 
zmartwychwstania. RównieŜ i my, kaŜdego dnia niosąc 
krzyŜ z wiarą przepełniona miłością, poznajemy oprócz 
jego cięŜaru i surowości takŜe jego moc, która odnawia i 
pociesza. Podobnie jak Jezus, otrzymujemy owo we-
wnętrzne światło, zwłaszcza podczas modlitwy. Kiedy 
serce zostaje "zdobyte" przez Chrystusa, odmienia się 
Ŝycie. Najbardziej wielkoduszne i przede wszystkim trwa-
łe wybory są owocem głębokiego i długotrwałego zjedno-
czenia z Bogiem w modlitewnej ciszy. Prośmy Pannę 
Maryję, która umiała milczeć i potrafiła 
ustrzec światło wiary nawet w naj-
mroczniejszych godzinach, o łaskę prze-
Ŝycia Wielkiego Postu w klimacie modli-
twy. Niech Maryja oświeca nasze serca i 
pomaga wiernie wypełniać BoŜe plany 
w kaŜdych okolicznościach. 
24 II 2002, RozwaŜanie przed modlitwą 
«Anioł Pański»  


