
szuków   
800  +Stanisław Roszuk, 
Antonina i Mieczysław 
Bladosz 
1800  + Marianna, Józef, 
Mieczysław, Henryk  
   Wtorek- 31 marca 

700  - o łaskę nawróce-
nia dla Grzegorza i 
Kacpra  
800    - int. wolna 

1800 + Ryszard, Jerzy 
Rej, Aleksander Łopa-
tek i za zmarłych z 
całej rodziny 

 Środa – 1 kwietnia 
700 +Zbigniew Muller, 
Zbigniew Wardach 
800   + Zygmunt 
Osnowski w 20 r. śm. 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introniza-
cje Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o łaskę po-
wrotu do zdrowia i 
opiekę Matki BoŜej dla 
Agnieszki, Teresy i 
Józefy; - 
+ Kazimierz  Wilczyń-

INTENCJE MSZALNE 

V Niedziela Wielkiego    
Postu 

29.03.2009 

V Niedziela Wielkiego 
Postu- 29 marca 

 700  za parafian;  
830  O zdrowie i Błogo-
sławieństwo BoŜe dla 
Hanny 
 1000  Intencje Kółka 
RóŜańcowego na kwie-
cień: Intencja ogólna: 
Aby we wszystkich 
krajach świata bardziej 
ceniono i uznawano 
rolę kobiet.; Intencja 

misyjna: Aby biskupi, 
kapłani, osoby konse-
krowane i wierni świec-
cy w Chińskiej Repu-
blice Ludowej, w duchu 
listu skierowanego do 
nich przez PapieŜa Be-
nedykta XVI starali się 
być znakiem i narzę-
dziem jedności, komu-
nii i pokoju. 
1130   + Antoni i Geno-
wefa  
1300 + Zdzisław Przeź-
dziak w 6 r. śm. 
1800 + Marian Gałecki 
w 9 r. śm.  
Poniedziałek-30 mar-

ca 
700  + Krzysztof Szy-
mański w 4 r. śm., c.r. 
Szymańskich i Stelma-

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

ski z racji urodzin; + 
Jerzy Szatowski w 1 r. 
śm. 
 Czwartek- 2 kwietnia 
700  +Genowefa i Anto-
ni Taczalscy 
800  + Zofia i Henryk 
Flejszer, c.r. Flejsze-
rów i Dziemierów 
1800   + Marianna Za-
lewska 
1900   - o powołania 
kapłańskie i zakonne 

  Piątek- 3 kwietnia 
 700 + Jerzy Kozakie-
wicz 
800   + Ryszard Nejman 
1630   + Jadwiga i Ro-
man Pogorzelscy, Ja-
dwiga i Kazimierz Dy-
niewicz  
1800  zbiorowa: 
+Konstanty Grzyb w 3 
r. śm., c.r. Grzybów i 
Łukasików; + Ryszar-
da(k) Urawska w dniu 
imienin 

Sobota- 4 kwietnia 
700  int. zajęta 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 
Jr 31,31-34 
Stwórz, o mój BoŜe, we 
mnie serce czyste. 
Hbr 5,7-9 
J 12,20-33 

Wśród tych, którzy przybyli, 
aby oddać pokłon Bogu w czasie 
święta, byli teŜ niektórzy Grecy. 
Oni więc przystąpili do Filipa, 
pochodzącego z Betsaidy Galilej-
skiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip 
poszedł i powiedział Andrzejowi. 
Z kolei Andrzej i Filip poszli i 
powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał 
im taką odpowiedź: „Nadeszła 
godzina, aby został uwielbiony 
Syn Człowieczy. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadani wam: JeŜeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w 
ziemię nie obumrze, zostanie 
tylko samo, ale jeŜeli obumrze, 
przynosi plon obfity. Ten, kto 
miłuje swoje Ŝycie, traci je, a kto 
nienawidzi swego Ŝycia na tym 
świecie, zachowa je na Ŝycie 
wieczne. A kto by chciał Mi 
słuŜyć, niech idzie za Mną, a 
gdzie Ja jestem, tam będzie i mój 
sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci 
go mój Ojciec. Teraz dusza moja 
doznała lęku i cóŜ mam powie-
dzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Nie, właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Oj-
cze, uwielbij imię Twoje”.Wtem 
rozległ się głos z nieba: „I uwiel-
biłem, i znowu uwielbię”. Tłum 
stojący usłyszał to i mówił: 
„Zagrzmiało!” Inni mówili: 
„Anioł przemówił do Niego”. 
Na to rzekł Jezus: „Głos ten 
rozległ się nie ze względu na 
Mnie, ale ze względu na was. 
Teraz odbywa się sąd nad tym 
światem. Teraz władca tego 
świata zostanie precz wyrzucony. 
A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyŜszony, przyciągnę wszyst-
kich do siebie”. To powiedział 
zaznaczając, jaką śmiercią miał 
umrzeć. 

V Niedziela Wielkiego Postu 
29 marca 2009 r. 

• Wszystkim parafianom dziękujemy za udział 
w rekolekcjach, a takŜe dziękujemy za indywidualne 
podziękowania na ręce księdza Grzegorza i alumnów. 
Dziękujemy nauczycielom i wychowawcom SP 218 za 
opieklę nad dziećmui w czasie rekolekcji. 

• Dziś po Mszy św. o godzinie 10.00 zapraszamy 
wszystkich parafian do wspólnej lektury listu św. Paw-
ła. List do Kolosan przeczyta p. Katarzyna śak, aktor-
ka.  

• 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.   

• Dziś po Mszy św. o godzinie 10.00 Rodzina RóŜań-
cowa zaprasza na comiesięczne spotkanie formacyjne. 

• Schola parafialna poszukuje głosów męskich i Ŝeń-
skich, młodzieŜ i dorosłych do śpiewu w Wielkim Ty-
godniu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kon-
takt pod tel. 507-480 -055 (Katarzyna) lub 504-242-
859 (Anna) 

• W pierwszy czwartek miesiąca, 2 kwietnia o godzinie 
15.00 zaparszamy na adorację Najświętszego Sakrma-
netu.  

• W czwartek, 2 kwietnia zaparszamy o godzinie 19.00 
na Mszę św. w języku łacińskim. 

• W czwartek, 2 kwietnia, w 4 rocznicą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II zapraszamy wszystkich para-
fian na NaboŜeństwo o godzinie 20.30. Na naboŜen-
stwo przynosimy ze sobą znicze. Tego dnia prosimy o 
wywieszenie flag narodowych. 

• W pierwszy piątek miesiąca, 3 kwietnia, odwiedzimy 
chorych z Komunią św. Prosimy zgłaszać chorych 
w zakrystii. 

• W piątek, 3 kwietnia po wieczornej Mszy św. p. Jan 
Ogrodzki poprowadzi rozwaŜanie pt.: „Kielich mój pić 
będziecie”. Zapraszamy. 

• Zapraszamy na Drogę KrzyŜową ulicami Anina 
(Bosmańska, Stradomska, VI Poprzeczna). Rozpocz-
niemy o godzinie 19.00. Prosimy o przyniesienie ze 
sobą lampionów.  



• Tradycyjnie w Święto Miłosierdza BoŜego 19 kwietnia 
jest organizowana autokarowa pielgrzymka do Saktu-
arium 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. Paziń-
skiego 11A na rok szkolny 2009/2010 odbędą się w 
dniach: 18 marca—8 kwietnia 2009 drogą elektro-
niczną. Szczegółowe instrukcje na stronie 
www.edukacja.warszawa.pl 

•  Centrum Integracji Psychicznej i Stowarzyszenie Przy-
stań Mielno zaprasza na spotkania grupy dla męŜczyzn z 
problemami małŜeńskimi. Spotkania będą w kaŜdy po-
niedziałek o godz. 18.00. Szczegóły na stronie 
www.przystanmielno.org.pl 

• Dziś, odbędzie się kiermasz wyrobów światecznych 
wykonanych przez osoby niepełnosprawne Stowarzy-
szenia "Chata z pomysłami". Zachęcamy do wsparcia 
inicjatywy. 

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

• W Niedzielę Palmową podczas kazdej Mszy św. odbę-
dzie się poświęcenie palm. Zachęcamy do nabywania 
palm przed Kościołem.  

• W Niedziele Palmową zgromadzimy równieŜ skarbon-
ki z naszą wielkopostną jałmuŜną. Ofiary przekaŜemy 
chorym dzieciom z Centrum Zdrowia Dziecka w Mię-
dzylesiu. 

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

• Koło Przyjaciół Radia Maryja z parafii w Międzylesiu 
zparsza 6 kwietnia na spotkanie Świętej Trójcy w Ko-
byłce 

• W Niedzielę Palmową zespół fletowy SP 218 zaprasza    
na „Polskie pieśni pasyjne”. Początek godz. 16.15 

• Subskrpycja na zakup ksiąŜki O Starym Aninie—

inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko. 

Więcej inormacji i zapisy  tel: (22) 812-04-55 
 

V Niedziela Wielkiego 
Postu – 29.03 

 

 Dar Boga 
 

 Wielkim darem Boga jest 
Przymierze zawarte u stóp 
Góry Synaj: „Jestem Bogiem 
waszym, a wy ludem moim”. 
Ze strony ludzi warunkiem 
tego Przymierza jest nawróce-
nie i wewnętrzna odnowa. 
Jedno i drugie jest darem 
Boga. To wszystko spełnia 
się, kiedy Jezus zawarł z nami 
nowe i wieczne przymierze 
we Krwi i Męce swojej – 
„Nad ziemię wywyŜszony 
przyciągnął wszystkich do 
siebie”. Wtedy to słowa Przy-
mierza: „Będę im Bogiem, oni 
zaś będą mi narodem”, nabra-
ły nowej i głębszej treści. 
Ofiara Jezusa została przyjęta. 
Stała się dla Niego drogą do 
chwały, a nam przyniosła 
zbawienie i wspólnotę z Bo-
giem. Bez tego cierpienia nie 
zdołalibyśmy wrócić do Boga. 
Jest i w ludzkim cierpieniu 
coś takiego, co moŜe nas 
oczyszczać, co zmusza do 
aktywnej celowości cierpienia, 
sensu jego i prawdy – nie 
tylko religijnej. Jest ono dla 
nas łaską, jeśli do nas przy-
szło z ręki Ojca, i wtedy bę-
dzie błogosławione, chociaŜ 
boli. Wtedy moŜemy wiedzieć 
i widzieć, Ŝe nad całą piękną 
ziemią widnieje wielki i bło-
gosławiony znak KrzyŜa. O 
zrozumienie tego KrzyŜa 
trzeba prosić Ojca i wraz z 
Maryją kontemplować w 
boleści i cierpieniu. Owoce 
KrzyŜa są dla nas i dla nasze-
go zbawienia, a o tym mówi 
cała dzisiejsza liturgia. 
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. 

800  + Lucjan Bryński w 1 
r. śm. 
1800 – w 50 r. urodz. ElŜ-
biety 
 VI Niedziela Wielkiego 
Postu; Niedziela Palmo-

wa- 5 kwietnia 
 700  za parafian;  
830  + Zofia Dymek w 5 r. 
śm. 
 1000  Intencja Radia Ma-

ryja 

1130  + Bogumiła Trzecia-
kowska w 17 r. śm.  
1300 zbiorowa:  + Danuta 
i Stanisław Niewiarow-
scy, Barbara Gibalska; + 
Antonina śebrowska w 
30 dzień po śm.; + Lu-
dwik Milik w 30 dni po 
śm. 
1800 int. zajęta 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Hubert Piotr Łazarczyk, kawaler z parafii M.B. Czę-

stochcowskiej z Zielonki, i Marta Teresa Bronia-
towska, panna z par. tutejszej  

• Bartosz Białokozowicz, kawaler z parafii MB Nieusta-
jącej pomocy w Warszawie i Magdalerna Cieślak, 
panna z parafii tutejszej 

 

Z prasy katolickiej… 
 „Idziemy” Stworzenie a ewolucja – Czy ewolucja 
moŜe być częścią Boskiego aktu stworzenia? Przez lata 
teoria Darwina była wykorzystywana jako oręŜ przeciw-
ko wierze w Boga. – pisze Irena Świerdzewska.
 „Gość Niedzielny” Zły doradca- Wielki Post 2009 - 
gniew Jezus wyganiając kupców ze świątyni, uniósł się 
świętym gniewem. Ale nam częściej przytrafia się 
gniew, zrodzony z egoizmu i mściwości. Taki gniew 
odbiera rozum, prowadzi do agresji. To zły doradca. ks. 
Tomasz Jaklewicz    
 „Niedziela” Trudno nie wierzyć w nic  W wielu 
tekstach pisze o Bogu wprost, ale częściej nie wprost. - 
Witold Dudziński  

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 za-
stępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do 
piekła. Amen.  


