
Pańskiego 
700 +Leon i Janina Ma-
kowscy, Aleksander i 
Piotr Krasuscy 
900   + Stanisław Cieślak 
w 76 r. śm., Marianna 
Cieślak w 38 r. śm. i 
Helena Cieślak w 11 r. 
śm.  
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; 
- o łaskę powrotu do 
zdrowia i opiekę Matki 
BoŜej dla Agnieszki, 
Teresy i Józefy; - o BoŜe 
błog. i potrzebne łaski 
dla solenizantki Marii  
Oszczędłowskiej; - o 
łaskę zdrowia i opiekę 
M.B.N. Pomocy na kaŜ-
dy dzień dla ElŜbiety 
Łuczyńskiej; 
+Sławomir, Longina(k) 
Rączka w 2 r. śm.; + 
Albina (k), Józef Samoj-
lik i zm. z c.r. Samojli-
ków i Draczyńskich 
1930  int. wolna 
  Czwartek- 26 marca 

700  int. wolna 

INTENCJE MSZALNE 

IV Niedziela Wielkiego    
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IV Niedziela Wielkiego 
Postu- 22 marca 

 700  za parafian;  
830  +Jacek Kruszewski 
1000  + Kazimiera (k) 
Zachara 

1130   + Tomasz Wąso-
wicz w 2 r. śm. 
1300 + Halina i Kazimierz 
Mazurek 
1800 + Bogusław Jezier-
ski i jego rodzice 
 Poniedziałek- 23 marca 
700  + Klemens, Pelagia, 
Wincenty Król, Lucjan, 
Monika, Szymon, Michał 
i Józef  
900  +Sylwester Rakowski 
w 2 r. śm. 
1800  +Zbigniew Toth 
1930 int. wolna 

   Wtorek- 24 marca 
700  + Genowefa i Miko-
łaj Kusak, Zofia i Stani-
sław RadoŜyccy 
900 – o BoŜe błog., zdro-
wie, opiekę Matki Naj-
świętszej dla Józefy (k) 
1800+ Maria i Romuald 
Prochal i zm. z rodz. 
Prochalów 
1930 – o BoŜe błog. dla 
całej rodziny w 50 r. 
ślubu PP Wiesława i 
Jadwigi   
Środa - 25 marca, Uro-
czystość Zwiastowania 

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

800  - o potrzebne łaski i  
BoŜe błog. dla Marii i 
Fernanda 
1800   + Stanisława(k) 
Kozakiewicz 

  Piątek- 27 marca 
 700 – dz. w 92 urodzin 
Józef Bober 
800   int. wolna 
1800  zbiorowa: + Lidia 
Adler, Helena Zalewska 

Sobota- 28 marca 
700  +Bogumiła(k), Teo-
dora(k), Jadwiga, Jan-
Jerzy Adamczyk  
800  + Ewa Kędziorek 
w 13 r. śm. 
1800 +Alina i Michał 
Koferowie i ich rodzi-
ców 
V Niedziela Wielkiego 

Postu- 29 marca 
 700  za parafian;  
830  int. zajęta 

 1000  Intencje Kółka 
RóŜańcowego na kwie-
cień: Intencja ogólna: 
Aby we wszystkich kra-
jach świata bardziej 
ceniono i uznawano rolę 

ciąg dalszy nas str. 4 

www.anin.parafia.info.pl Nr 387 



Liturgia Słowa BoŜego 

2 Krn 36,14-16.19-23  
Kościele święty,  
nie zapomnę ciebie.  
Ef 2,4-10  
J 3,14-21  

Jezus powiedział do Ni-
kodema: „Jak MojŜesz 
wywyŜszył węŜa na pusty-
ni, tak potrzeba, by wy-
wyŜszono Syna Człowie-
czego, aby kaŜdy, kto w 
Niego wierzy, miał Ŝycie 
wieczne. Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, Ŝe 
Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby kaŜdy, kto 
w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał Ŝycie wiecz-
ne.  
Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został 
przez Niego zbawiony. 
Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto 
nie wierzy, juŜ został 
potępiony, bo nie uwie-
rzył w imię Jednorodzo-
nego Syna BoŜego.  
A sąd polega na tym, Ŝe 
światło przyszło na świat, 
lecz ludzie bardziej umi-
łowali ciemność aniŜeli 
światło: bo złe były ich 
uczynki. KaŜdy bowiem, 
kto się dopuszcza niepra-
wości, nienawidzi światła 
i nie zbliŜa się do światła, 
aby nie potępiono jego 
uczynków. Kto spełnia 
wymagania prawdy, zbliŜa 
się do światła, aby się 
okazało, Ŝe jego uczynki 
są dokonane w Bogu”. 

IV Niedziela Wielkiego Postu 
Niedzieli Radości – „Laetare” 

22 marca 2009 r. 
• Dziś rozpoczynamy rekolekcje 

wielkopostne. Poprowadzi je ks. 
Grzegorz  Walk iewicz  – 
z WyŜszego Seminarium Du-
chownego naszej diecezji. Reko-
lekcyjne nauki koncentrować się 
będą na rozwaŜaniu cnót bo-
skich: wiary, nadziei i miłości.  

Plan rekolekcji  
• poniedziałek, wtorek, środa 

(23, 24, 25 marca) Msza św. z 
nauką rekolekcyjną  

   o godz.: 7.00, 9.00, 18.00, 19.30 
• Zwracamy uwagę, Ŝe w te dni nie będzie Mszy św. o 

godzinie 8.00 rano, a o godzinie 9.00. Spowiedź roz-
poczną księŜą pół godziny przed kaŜdą Mszą św.  

• Rekolekcje dla dzieci i młodzieŜy odbędą się na terenie 
szkół. Nauki rekolekcyjną wygłosi ks. diakon razem z 
alumnami naszego Seminarium. 

• Dzisiejszą niedzielę, od pierwszych słów Antyfony na 
wejście: Laetare, Ierusalem... - Raduj się, Jerozolimo, 

zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. , tradycyjnie 
zwie się Niedzielą Radości. Kapłani zamiast fioleto-
wych ornatów mogą załoŜyć ornaty róŜowe , symboli-
zujące radość.W ten sposób Kościół chce nam przypo-
mnieć, Ŝe radość jest całkowicie do pogodzenia z 
umartwieniem i cierpieniem. Umartwienie, które prze-
Ŝywamy w tych dniach, nie powinno zmącić naszej 
radości wewnętrznej, wręcz przeciwnie: powinno ją 
powiększać. Męka Chrystusa jest  wyrazem miłości 
Boga do ludzi i zwiastuje Odkupienie.  

• Dziś po Mszy św. o godzinie 10.00 zapraszamy 
wszystkich parafian do wspólnej lektury listu św. Paw-
ła do Galatów. Tzw. Wielki List odczyta w całości p. 
Cezary śak  

• Tydzień później, 29 marca, po Mszy św. o godzinie 
10.00, List do Kolosan będzie czytała p. Katarzyna 
śak. Zachęcamy do przyniesienia ze sobą Pisma św. w 
wydaniu Biblii Tysiąclecia.   

• W dalszym ciągu zbierane są podpisy osób pod Ustawą 
o dniu wolnym w święto Trzech Króli. 

• W związku z falą ataków na Benedykta XVI– dziś po 
kaŜdej Mszy św. będą rozdawane karty  “Solidarni z 



Benedyktem”. Wypełnione karty moŜna składać w 
kiosku lub wysłać osobiście na adreds podany na 
kartce. 

• W kaŜdy  poniedziałek po wieczornej Mszy św. wys-
tawienie Najświętszego Sakramentu i godzinna 
Adoracja.   

• W środę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego. Jest to Dzień Świętości śycia. MoŜe-
my podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne spot-
kanie w następną niedzielę - 29 marca po Mszy 
świetej o godz. 10.00. 

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

• Komisja Charytatywna prosi o rośliny stałozielone 
(bukszpan, tuje i cis), z których zostaną wykonany 
palmy.  

• NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w okresie Wielkiego 
Postu, dla dzieci, w kaŜdy piątek o godz. 17.15, dla 
dorosłych o godz. 19.00. Po Drodze KrzyŜowej bę-
dzie moŜliwość przystąpienia do Komunii św.  

• W przyszłą niedzielę, 29 marca, zapraszamy dzieci 
przygotowujące się do I Komunii św.,wraz z Rodzica-
mi na uroczystość wręczenia księgi Pisma Świętego. 
Na Mszy św. o godzinie 11.30 Rodzice wręczą swoim 
dzieciom Świętą Księgę. 

• 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  

•  Zapisy do Przedszkola Nr. 233 w Warszawie, ul. 
Pazińskiego 11A na rok szkolny 2009/2010 odbędą 
się w dniach: 18 marca—8 kwietnia 2009 drogą elek-
troniczną. Szczegółowe instrukcje na stronie 
www.edukacja.warszawa.pl 

•  Centrum Integracji Psychicznej i Stowarzyszenie 
Przystań Mielno zaprasza na spotkania grupy dla 
męŜczyzn z problemami małŜeńskimi. Spotkania 
będą w kaŜdy poniedziałek o godz. 18.00. Pierwsze 

IV Niedziela Wielkiego 
Postu – 22.03 

  
Co się dzieje 

 Człowiek zapatrzony w sie-
bie, szukający egoistycznie 
korzyści dla siebie, skutecznie 
niszczy otrzymany od Stwórcy 
świat i zamienia go w przysło-
wiowe piekło. To do nas 
odnoszą się słowa pierwszego 
czyt an i a  l i tu rg i czneg o: 
„Wszyscy naczelnicy Judy, 
kapłani i lud mnoŜyli niepra-
wości, naśladując wszelkie 
obrzydliwości narodów bez-
czeszcząc świątynię, którą Pan 
poświęcił”. Dziś często widać, 
Ŝe piekło jest rzeczywistością, 
którą człowiek zdolny jest 
sobie i światu zafundować 
podstępnie i skrycie. Przyjrzyj-
my się np. Ŝyciu rodziny pija-
ka, losom porzuconego dziec-
ka, czy bezwładnym starusz-
kom itd. Budowniczym takie-
go piekła jest człowiek dla 
wszystkiego co Ŝyje. To nie 
Bóg nas potępia, ale człowiek 
„zgładza” Ŝycie sam. „Bóg tak 
umiłował świat, Ŝe Syna Swe-
go Jednorodzonego dał, aby 
kaŜdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał Ŝycie 
wieczne i by świat został 
przez Niego zbawiony” (J 
3,17). Wzywa nas, by kaŜdy 
wyszedł z ciemności, której 
zawierzył, wyszedł z niej i 
przeszedł do światłości. 
Przejść zaś do światłości, to 
dostrzec równieŜ ścisłe po-
wiązania pomiędzy człowie-
kiem, a światem przyrody i 
techniki, to przestać być śle-
pym na to, co się dookoła 
dzieje, „a być szczęściem 
wszystkiego, to ludzkie cele”.   
J.J. Pawlik 



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. 

kobiet.; Intencja misyjna: 
Aby biskupi, kapłani, oso-
by konsekrowane i wierni 
świeccy w Chińskiej Re-
publice Ludowej, w duchu 
listu skierowanego do nich 
przez PapieŜa Benedykta 
XVI starali się być zna-

kiem i narzędziem jedno-
ści, komunii i pokoju. 
1130   + Antoni i Genowefa  
1300 + Zdzisław Przeź-
dziak w 6 r. śm. 
1800 + Marian Gałecki w 9 
r. śm.  
  

spotkanie odbędzie się 23 marca o godz. 18.00 przy ul. 
Nowiniarskiej 8 lok. 3– róg Świętojerskiej. Koszt 
udziału w spotkaniu - 70 zł. Zapisy telefonicznie i mai-
lowo: 0 501289869, (0-22) 8724350; stowarzysze-
nie@przystanmielno.org.pl.. Szczegóły na stronie 
www.przystanmielno.org.pl 

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

i Agnieszka Anna Łęcka, panna z par. Bł. Władysła-
wa z Gielniowa. 

 
• W najbliŜszą niedzielę 29 marca, odbędzie się kier-

masz wyrobów światecznych wykonanych przez osoby 
niepełnosprawne Stowarzyszenia "Chata z pomysła-
mi". Zachęcamy do wsparcia inicjatywy. 

• Pomocą w tegorcznej spowiedzi wielkopostnej niechaj 
będzie broszurka: Rachunek Sumienia. Owa broszurka 
jest wyłoŜona przy drzwiach wejściowych.  

• W Niedzielę Palmową Komisja Chartatywna organizu-
je zbiórkę Ŝywności i ofiar na przygotowanie paczek 
świątecznych dla osób najbardziej potrzebujących. 
Kosze na produkty będą wystawione przy wejściu do 
kościoła.   

• Polecamy prasę katolicką: „Idziemy” „Gość Nie-
dzielny” „Niedziela” 

• Na Wielkopostny Koncert Pasyjny zaprasza par. Naj-
św. Serca Pana Jezusa w Falenicy. Dziś godz. 19.00. 

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.  


