
800  +Józefa(k) Pudłow-
ska, Józef Sawicki 
1800  +Stanisław i Mela-
nia Wojciechowscy, 
Aleksandra(k) Szymań-
ska, Izabela Świderska 

   Wtorek- 17 marca 
700  + Józefa(k) Karska 
800 – o BoŜe błog. dla 
Zbysława  
1800+ Marianna w 35 r. 
śm.  

Środa - 18 marca  
700 +Hanna Genc 
800   - o zdrowie dla Ge-
nowefy Kurnawa, +Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najśw. Sercu Pana Jezu-
sa za grzechy całego 
świata; - o intronizacje 
Najśw. Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świecie; 
+Jan Kowalski, Maria 
Kowalska, c.r. Kowal-
skich i Zimnych; + Bar-
bara i Stanisław Zalew-
scy; + Zbigniew Kowal-
czyk z racji imienin; + 
Helena i Józef Skorup-
scy, Helena i Józef Sko-
rupko. 

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela Wielkiego    
Postu 

15.03.2009 r. 

III Niedziela Wielkiego 
Postu- 15 marca 

 700  za parafian; + Boh-
dan-Tadeusz Zarzeczny 
w 30 dni po śm.   
830  +Bronisław, Jan, 
Katarzyna Szyszko, Ga-
briela, Stanisław Knor 
1000  + Józef Sikora i zm. 
z jego rodz. 
1130   + Helena i Ignacy 
Strzała i ich dzieci 

1300 zbiorowa: chrzest: 
Roksana Weronika Au-
gustyniak;- dz.-błag. za 
wszelkie otrzymane łaski 
z prośbą o dalszą BoŜą 
opiekę dla rodziny Jarzą-
bek, Skorupka, Fic; o 
łaskę zdrowia dla Józe-
fa(m) w 91 r.ur., Krystia-
na w 9 r. ur. i Kuby w 2 
r. ur.; + Krystyna, Kazi-
miera(k), Wojciech Pie-
trusińscy, Teresa, Józef 
Ziółkowscy; + Wanda w 
7 r. śm.; + Krystyna Ory-
ga – Helwich z racji 48 r. 
ur. 
1800 + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Jerzy i Zofia 
Zembowicz, Krystyna i 
Kazimierz PieniąŜek i 
zm. z ich rodz. 
 Poniedziałek- 16 marca 
700  + Eleonora i Broni-
sław Miklaszewscy 

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

   Czwartek- 19 marca, 
Uroczystość św. Józefa 

700  - o BoŜe błog. w 
rodzinie i w pracy dla 
Maksymiliana 
800  + Józefa(k) Kalata i 
Aleksander, Józefa(k) i 
Michał Sowa, Edmund i 
Lech Sowa 
1800   + Marian Chmiel, 
zm. z c.r. Chmielów, 
Rejów, Łopatków, Gaw-
dzików 

  Piątek- 20 marca 
 700 +c.r. Skotarskich i 
Sternickich 
800   + Antoni, Marianna 
Zarzeccy 
1800  zbiorowa: + Stefa-
nia, Jan, Zdzisław Kar-
czowie, Janina, Michał 
Misztalowie; +Józefa (k) 
Stępień w 7 r.śm., Stefan 
Stępień ; +Maria, Maka-
ry, Tadeusz Churscy, 
Barbara Kalisz, Urszula 
Jakubowska, Bronisła-
wa(k) Zaleśkiewicz, 
Alojzy Fryz   

Sobota- 21 marca 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Wj 20,1-17 
Słowa Twe, Panie, dają 
Ŝycie wieczne. 
1 Kor 1,22-25, J 2,13-25 

ZbliŜała się pora Paschy 
Ŝydowskiej i Jezus udał się do 
Jerozolimy. W świątyni napo-
tkał tych, którzy sprzedawali 
woły, baranki i gołębie oraz 
siedzących za stołami bankie-
rów. Wówczas sporządziwszy 
sobie bicz ze sznurków, powy-
rzucał wszystkich ze świątyni, 
takŜe baranki i woły, porozrzu-
cał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, któ-
rzy sprzedawali gołębie, rzekł: 
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z 
domu Ojca mego targowiska”. 
Uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, Ŝe napisano: „Gorliwość 
o dom Twój poŜera Mnie”. W 
odpowiedzi zaś na to śydzi 
rzekli do Niego: „Jakim zna-
kiem wykaŜesz się wobec nas, 
skoro takie rzeczy czynisz?” 
Jezus dał im taką odpowiedź: 
„Zburzcie tę świątynię, a Ja w 
trzech dniach wzniosę ją na 
nowo”. Powiedzieli do Niego 
śydzi: „Czterdzieści sześć lat 
budowano tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu trzech 
dni?”. On zaś mówił o świątyni 
swego ciała. Gdy więc zmar-
twychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, Ŝe to powie-
dział, i uwierzyli Pismu i słowu, 
które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś 
przebywał w Jerozolimie w 
czasie Paschy, w dniu świątecz-
nym, wielu uwierzyło w imię 
Jego, widząc znaki, które czynił. 
Jezus natomiast nie zwierzał się 
im, bo dobrze wszystkich znał i 
nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam 
bowiem wiedział, co się kryje w 
człowieku. 

III Niedziela Wielkiego Postu 
15 marca 2009 r. 

 
•  W kaŜdy  poniedziałek po wieczornej Mszy św. wys-

tawienie Najświętszego Sakramentu i godzinna 
adoracja.  Zapraszamy.  

• Od 22 marca w naszej parafii bedą zbierane podpisy 
osób, które chcą udzielić poparcia projektowi Ustawy 
o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto 
Trzech Króli.  

• W kiosku są do kupienia bilety na film: Popiełuszko... 
na 17 kwietnia o godz. 11.30 w kinie Cinema City 
w Promenadzie.  

• Schola parafialna poszukuje głosów męskich i Ŝeń-
skich do śpiewu w Wielkim Tygodniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 507-480 
-055 (p. Katarzyna) lub 504-242-859 (p. Anna) 

• Komisja Charytatywna od 
20 marca prosi o rośliny 
stałozielone: bukszpan, tuje 
i cis. MoŜemy je składać 
w salce katechetycznej.  

• W niedzielę, 22 marca, 
w pierwszy dzień rekolek-
cji parafialnych, zaprasza-
my 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. 
Zachęcamy do przyniesienia ze sobą Pisma św. Pan 
Cezary będzie czytał list w wydaniu Biblii Tysiącle-
cia. 

• Tydzień później, 29 marca, po Mszy św. o godzinie 
10.00, List do Kolosan będzie czytała równieŜ znana 
aktorka, p. Katarzyna śak   

• W naszym kościele naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej dla 
dzieci o godz. 17.15, dla dorosłych o godz. 19.00. Po 
Drodze KrzyŜowej będzie moŜliwość przystąpienia do 
Komunii św.  

• Tradycyjnie w Święto Miłosierdza BoŜego 19 kwiet-
nia jest organizowana autokarowa pielgrzymka do 
Saktuarium Miłosierdzia BoŜego w Krakowie–
Łagewnikach. Wyjazd o godz. 5.15 z parafialnego 
parkingu.  Zapisy u p. Stanisława Skowrońskiego, ul. 
Rzeźbiarska 65, tel. 812-52-24  

• We wszystkie niedziele Wielkiego Postu zapraszamy 
na naboŜeństwo Gorzkich śali z nauką pasyjną, 
o godz. 17.15  

• W trosce o czystość kościoła przypominamy, aby nie 



opierać nóg o klęcznik. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Krzysztof Roman Rodak, kawaler z par. tutejszej, 

i Agnieszka Anna Łęcka, panna z par. Bł. Władysława 
z Gielniowa. 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  

Pustelnia na weekend – By zatrzymać się w biegu 
i naładować duchowe akumulatory, nie trzeba jechać na 
długi urlop czy zamknięte rekolekcje. Czasem wystarczy 
kilka dni ciszy. – O modzie na przyklasztorne pustelnie 
dla świeckich pisze Radek Molenda 
Po co nam Popiełuszko? – O historii Popiełuszki próbu-
je się mówić w taki sposób, jak gdyby główny problem 
do odkrycia dzisiaj dotyczył napięć pomiędzy nim a 
księdzem Prymasem. Jasne! Starzy ubecy i komunistycz-
ni generałowie chcieli dobrze, tylko Kościół nie potrafił 
się zachować. – pisze o. Dariusz Kowalczyk SJ 
„Gość Niedzielny” 
Zmartwienia Pana Boga Wielki Post 2009 - Aby 
owocnie przeŜyć Wielki Post, potrzebny jest temat do 
pracy nad sobą i modlitwy. Proponujemy przypomnienie 
siedmiu grzechów głównych. Czym są dla nas? Jak je 
pokonać? Ks. Tomasz Jaklewicz, DODATEK- Rachunek 
sumienia 
Ratuj płuca i duszę - Śmierć Zbigniewa Religi wywoła-
ła wielkie poruszenie. I słusznie. Profesor był wybitnym 
lekarzem, ale teŜ cieszącym się sporym szacunkiem poli-
tykiem. Był teŜ - jak sam kilkakrotnie mówił w wywia-
dach - ateistą. ks. Marek Gancarczyk 
„Niedziela” 

Jak być przy cierpiącym? - Ks. Piotr Bączek 
Sens cierpienia - O cierpieniu i jego roli w Ŝyciu chrze-
ścijanina.  
Zamach na miłość!- Zwolennicy antykoncepcji przeko-
nują, Ŝe ma ona rzekomo zapobiec zabijaniu dzieci nie-
narodzonych. Ciekawe wobec tego, dlaczego w pań-
stwach, gdzie rozpowszechniana jest antykoncepcja, 
powstaje coraz więcej klinik aborcyjnych!  

III Niedziela Wielkiego 
Postu – 15.03 

 Być chrześcijaninem 
 Być chrześcijaninem nie 
znaczy tylko uwierzyć, ale rze-
czywiście znaczy nim być i 
Ŝyciem świadczyć o swoich 
przekonaniach, mimo często 
niekorzystnej koniunktury. 
Przekonująco mówi nam o 
tym św. Paweł w dziś czyta-
nym liście do Koryntian, 
którzy zawierzyli Bogu, gło-
sowi swego sumienia i nauce 
Apostoła. Prawda bowiem 
oparta na Prawie BoŜym i 
wynikająca z przekonania, 
domaga się świadectwa i do-
kumentacji. Najpewniejszy i 
wypróbowany sposób przeka-
zuje nam czytany dziś wyjątek 
z Księgi Wyjścia, zawierający 
podstawowy „Kodeks Świad-
czenia Prawdzie” – Dziesięć 
BoŜych Przykazań. To jest 
nasz zewnętrzny wykładnik 
naszego wewnętrznego prze-
konania. Wewnętrzna pew-
ność domaga się wyjścia poza 
przeciętność, wymaga gorli-
wości i subtelnej manifestacji. 
Ewangelia dzisiejsza pokazuje 
nam „gorliwość o dom Swego 
Ojca”. Jezus wypędza kupczą-
cych z domu modlitwy. Na-
uczyciel z Nazaretu nie prze-
chodzi obojętnie obok spraw 
raniących Jego przekonania i 
musi reagować. Wobec ludzi, 
którzy trwają w błędzie, albo 
w niewiedzy, co do spraw 
wiary i chrześcijańskiej Trady-
cji, mamy postępować z miło-
ścią, ale ze zdecydowaniem i 
cierpliwością. Ta wierność 
przekonaniom Ŝyciowym 
buduje najgłębiej naszą oso-
bowość juŜ od dziecka. 

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.  



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           

Królowej 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. 

700  - o szczęśliwe zakoń-
czenie pewnej sprawy 
800  + Wacław Pełka w 1 r. 
śm. 
1800 + Katarzyna, Janina, 
Aleksander, Stanisław 
Laskus 
 IV Niedziela Wielkiego 

Postu- 22 marca 

 700  za parafian;  
830  +Jacek Kruszewski 
 1000  + Kazimiera Zachara 
1130   + Tomasz Wąsowicz 
w 2 r. śm. 
1300 + Halina, Kazimierz 
Mazurek 
1800 + Bogusław Jezierski i 
jego rodzice 

Chrzest wezwaniem do odnowy 
Dzisiejsza niedziela Wielkiego Postu wprowadza w pełnię 

tego szczególnego czasu nawrócenia i odnowy duchowej, 
który doprowadzi nas do Wielkanocy. Trzecia, czwarta i 
piąta niedziela Wielkiego Postu są w istocie etapami drogi 
wiodącej do chrztu, której tradycja sięga pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, kiedy z reguły chrzty udzielane były w Wi-
gilię Paschalną. «Katechumeni», po odbyciu starannej, blisko 
trzy lata trwającej katechezy, w ostatnich tygodniach Wiel-
kiego Postu przemierzali końcowe etapy swej drogi, symbo-
licznie przyjmując Credo, «0jcze nasz» i Ewangelię. Z tego 
względu równieŜ w naszych czasach w liturgii tych niedziel 
występują trzy teksty z Ewangelii św. Jana, prezentowane 
zgodnie z bardzo starym schematem: Jezus obiecuje Sama-
rytance wodę Ŝywą, przywraca wzrok niewidomemu od 
urodzenia, wskrzesza z grobu swego przyjaciela Łazarza. 
Jest to wyraźna perspektywa chrzcielna: poprzez wodę, 
symbol Ducha Świętego, wierzący otrzymuje światło i odra-
dza się w wierze do nowego, wiecznego Ŝycia. W wielu śro-
dowiskach o dawnej tradycji chrześcijańskiej coraz bardziej 
zanika, niestety, pierwotny zmysł religijny. Dlatego potrzeba 
odnowy świadomości własnej toŜsamości stała się dla chrze-
ścijan sprawą pilną. Inaczej mówiąc, konieczne jest, aby na 
nowo odkryli oni swój chrzest, doceniając wartość niewy-
czerpanej duchowej mocy łaski uświęcającej, którą w nim 
otrzymali, aby następnie przekazywali ją we wszystkich dzie-
dzinach Ŝycia osobistego i społecznego. «Źródło wody try-
skającej ku Ŝyciu wiecznemu» (por. J 4, 14), o którym mówi 
dzisiejsza Ewangelia, jest obecne w kaŜdym ochrzczonym, 
lecz musi być nieustannie na nowo oczyszczane z chwastów 
grzechu, aby nie zarosło i nie wyschło. Dlatego niezbędna 
jest nasza współpraca. Przyjmijmy więc zaproszenie liturgii, 
aby czerpać ze źródeł Ŝycia wiecznego. Niech Maryja, Matka 
Kościoła, pomoŜe wszystkim przygotowującym się do przy-
jęcia chrztu, jak równieŜ tym, którzy go juŜ przyjęli, przebyć 
w tych tygodniach drogę radykalnej odnowy wewnętrznej. 
Jan Paweł II, 24 II 2002, RozwaŜanie przed modlitwą «Anioł Pański»  


