
wie Wielkanocy - 13 
kwietnia 

830  +kpt. Pilot Wacław 
Cecot zamordowany w 
Katyniu 
1000  + Czesława Komar 
w 1 r. śm. 
1130   + Jan, Zofia Broda, 
Bronisława (k), Aleksan-
der Jabłońscy i Maria, 
Konstanty Barańscy   
1300 + Krzysztof  Fran-
czewski, Marek Stabrow-
ski, Lucjan Hryniewicki 
1300 + c.r. Kazubków, 
Wasiewiczów, Bukow-
skich, Szybków, chrzest: 
Zuzanna Zofia Marszy-
cha 
1800 + Wiktor, Antoni, 
Tadeusz, Alfreda (k) 
Senderowscy 

   Wtorek w Oktawie 
Wielkanocy -14 kwiet-

nia 
700   + Władysława (k) 
Gałda w 26 r. śm. 
800 + c.r. Kiełczewskich i 
Packich, Cecylia Kieł-
czewska 
1800+ Janina i Jerzy Ma-
teccy 
Środa w Oktawie Wiel-

kanocy – 15 kwietnia 
700 + Katarzyna RyŜko w 
14 r.śm. 
800 + Marian-Damian 
Dubrzyński w 30 dni po 

INTENCJE MSZALNE 

 I Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstanie Pańskie 

12.04.2009 

I Niedziela Wielkanoc-
na. Zmartwychwstanie 

Pańskie- 12 marca 
600  Rezurekcja; za para-
fian 
830  +Józef i Józefa(k) 
Pełka, Maria, Michał, 
Stanisław, Mikołaj, Wła-
dysław, Józef Wochniak  
1000 + Zygmunt, Mieczy-
sław, Genowefa i Barbara   

1130   + Marian Fluksik i 
jego rodzice  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Helena Krystyna Baran, 
Fabian Eugeniusz i Mile-
na Irena Zakrzewscy; - o 
zdrowie i BoŜe błog. dla 
Palomki(k), Beaty, Eulalii 
i Zbigniewa Fronców;  + 
męŜa Jerzego Melsztyń-
skiego, rodziców Stani-
sławy(k) i Jana Koło-
dziejczyków, braci Jerze-
go, Mariana, Tadeusza 
Kołodziejczyków, siostrę 
Jadwigi Gawrońskiej-
Urdel z d. Kołodziejczyk, 
dziadków Adama i Wero-
niki Kołodziejczyk, ro-
dziców Hipolity(k) i 
Franciszka Melsztyńskich 
i c.r. Melsztyńskich; + 
Jadwiga Krawczyk, Józe-
fa(k) Kur  
1800 + Sergiusz Toma-
szewski w 12 r. śm.  

 Poniedziałek w Okta-

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

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(k); + 
Stanisława(k) i Euge-
niusz Jacak, Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Rusino-
wscy, Jadwiga i Zbi-
gniew Marcinkiewicz, 
Robert Cieślak, Helena 
Zalewska i Janusz Felak, 
Tadeusz Jacak  

Czwartek w Oktawie 
Wielkanocy -16 kwiet-

nia 
700 + Antoni  
800 + Janina Kozakiewicz 
1800 + Jan Pryzmont 
Piątek w Oktawie Wiel-

kanocy -17 kwietnia 
700 – o łaskę nawrócenia 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Dz 10,34a.37-43 
W tym dniu wspaniałym 
wszyscy się weselmy. 
Kol 3, 1-4 albo 1 Kor 5,6b-8 
J 20, 1-9 

Pierwszego dnia po sza-
bacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, 
Maria Magdalena udała się 
do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła 
do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do 
nich: „Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie 
Go połoŜono”. Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi 
uczeń i szli do grobu. 
Biegli oni obydwaj razem, 
lecz ów drugi uczeń wy-
przedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A 
kiedy się nachylił, zoba-
czył leŜące płótna, jednak-
Ŝe nie wszedł do środka.  
Nadszedł potem takŜe 
Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leŜące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leŜącą 
nie razem z płótnami, ale 
oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza takŜe i 
ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do gro-
bu. Ujrzał i uwierzył. Do-
tąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mó-
wi, Ŝe On ma powstać z 
martwych. 

 I Niedziela Wielkanocna; 
 Zmartwychwstanie Pańskie 

12 kwietnia 2009 r. 
Droga obok źródła nie gasi pragnienia, 
i nie kaŜda droga ma właściwe ślady; 
Jaskółka na niebie tych śladów nie zmienia, 
Ani noc bez światła, ani nasze wady.  
 
Poszukuj Źródła, czując ślady Pana..  
Nie zwalnia nas z tego Ŝadna cięŜka droga, 
Ani poszum Ŝycia, ani serca rana -  
Bo jest Zmartwychwstanie! Miłosierdzie Boga! 
 
Jest przemiana Ŝycia po zejściu z tej ziemi 
I jest wieczne trwanie w Przybytku u Ojca, 
MoŜemy to odczuć sercami własnymi, 
Nawet, gdy będziemy na próbie Ogrójca.   
     Jan Pawlik 
Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosławionych 
Świąt Wielkanocnych wszystkim Wam Siostry i Bracia 
Ŝyczą KsięŜa naszej parafii. 
• Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Procesji 

Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św.  dziękujemy Wam 
wszystkim, szczególnie dziękujemy całej Asyście. 

• Serdecznie dziękujemy wszystkim za  złoŜone ofiary na 
kwiaty do Grobu Pańskiego  oraz na wystrój kościoła.  

• Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz poma-
gali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa - Siostrze ElŜ-
biecie, kl. Łukaszowi i ks. diakonowi Dariuszowi. 

• Bóg zapłać wszystkim, którzy złoŜyli swoje ofiary do 
puszki na jałmuŜnę wielkopostną i do kosza na dary. W 
Wielką Sobotę przekazaliśmy do Centrum Zdrowia 
Dziecka 2500 zł. Serdecznie dziękujemy paniom z Komi-
sji Charytatywnej - za ich bezinteresowną słuŜbę drugie-
mu człowiekowi. Zebrane 3140 zł. przekaŜemy na po-
moc w budowie Kościola św. Benedykta. W Niedzielę 
Miłosierdzia, tj trzecią Niedzielę miesiąca będziemy 
naszymi ofirami wspierali dzieło budowy koscioła na 
Sadulu. 

• Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, 
którzy uczestniczyli w Adoracji, w prowadzeniu Ciemnej 
Jutrzni w Triduum Paschalnym: Ks. Sławomirowi, Sio-
strom Zakonnym i scholi z serca dziękujemy, a harce-
rzom za pełnienie warty przy Grobie Pańskim. 

• Dziś kończy praktykę duszpasterską w naszej parafii 
ks. diakon Dariusz Wachowiak. Bardzo serdecznie pra-
gniemy Mu podziękować za wiele pracy i wysiłku wło-



Ŝonego w posługę Słowa BoŜego, w piękne nauki pasyj-
ne i przeprowadzenie rekolekcji. śyczymy, aby ostatnie 
tygodnie przed przyjęciem święceń kapłańskich upłynę-
ły na modlitwie w ufnym zawierzeniu Bogu. 
• Dzisiaj i jutro nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 . 
• Juto Msze św. będą odprawione według następującego 

porządku:  8.30; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00. Ofiary skła-
dane na tacę przeznaczone sa na KUL. 

• W poniedziałek przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. 

• Zlot Gwiaździsty Jasna Góra 2009. Motocykliści na 
czele z Ks. Proboszczem wyruszają z parkingu kościel-
nego kościoła 19 kwietnia o godz. 5.30. W programie: 
Górka Przeprośna, uroczysty przejazd ulicami Często-
chowy, Msza Św. o godz. 12.00 pod Wałami Jasnogór-
skimi. Powrót do Anina ok. godz.19.00. Średnia pręd-
kość na trasie 75km/h.  

• W czwartek, 16 kwietnia, przypada rocznica urodzin 
Ojca Świętego Benedykta XVI. Pamiętajmy o nim w 
naszych modlitwach. 

• Przyszła Niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia BoŜego. 
O godz. 15.00 zapraszamy wiernych na Koronkę do 
Miłosierdzia BoŜego 

• Trwa Nowenna do Miłosierdzia BoŜego. Naszej parafii 
został podarowany obraz Jezusa Miłosiernego 
(wileński). Uroczystego poświęcenia dokonamy na 
Mszy św. o godzinie 10.00 

• Komisja Charytatywna składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim parafianom za Ŝyczliwość i złoŜone ofia-
ry pienięŜne na przygotowanie paczek świątecznych dla 
osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Państwu 
Godlewskim dziękujemy bardzo za przekazane wyroby 
garmaŜeryjne.    

• Jutro nie będzie wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu.   

• Spotkanie prowadzone przez p. Jana Ogrodzkiego pt.: 
„Kielich mój pić będziecie” odbędzie się 17 kwietnia, 
po wieczornej Mszy św.. Zapraszamy. 

• W Święto Miłosierdzia BoŜego 19 kwietnia jest organi-
zowana autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium Miło-
sierdzia BoŜego w Krakowie–Łagewnikach. Wyjazd o 
godz. 5.15 z parafialnego parkingu.  Zapisy u p. Stani-
sława Skowrońskiego, ul. Rzeźbiarska 65, tel. 812-52-
24  

Z prasy katolickiej… 

I Niedziela Wielkanocna-12.04. 

Pusty Grób zwiastuje Ŝycie 
W ciągu trzech pierwszych wieków 
chrześcijaństwa Wielki Piątek i 
Wielkanoc stanowiły jedno litur-
giczne święto. TakŜe dziś mamy w 
liturgii podobne akcenty. W jednej 
z najdawniejszych prefacji wielka-
nocnych kapłan śpiewa: „On 
bowiem jest prawdziwym Baran-
kiem, który zgładził grzechy świa-
ta. On przez swoją śmierć zniwe-
czył śmierć naszą i zmartwych-
wstając, przywrócił nam Ŝycie”. A 
więc w tajemnicy Zmartwychwsta-
nia radujemy się nie tylko zwycię-
stwem Chrystusa nad Jego śmier-
cią, ale takŜe nad naszą, czyli 
kaŜdego człowieka. To jest naj-
większa wspólnota z Boskim 
Zbawicielem Zmartwychwstałym, 
która w sakramencie chrztu świę-
tego wyraŜa swoją moc. To jest 
wielkanocny dar! Przez uczestnic-
two w śmierci odnosi On zwycię-
stwo nad naszą śmiercią. Owocem 
tego zwycięstwa jest nasza nie-
odwołalna przyszłość Ŝycia w 
Bogu, bo Jego zwycięstwo nad 
śmiercią stało się ostatecznym 
zwycięstwem nad grzechem. 
Szczególnym znakiem tego zwy-
cięstwa jest fakt, Ŝe moŜemy świę-
tować wspólnie z Chrystusem! 
Pusty Grób Pański jest znakiem 
tego zwycięstwa – dotykalnym 
dowodem radosnej Prawdy Zmar-
twychwstania. Maria Magdalena 
przy grobie Jezusa powiedziała z 
bólem bliskim rozpaczy: „Zabrano 
Pana mego!”. Dobrze, Ŝe tak łatwo 
temu nie uwierzyła! TakŜe Piotr, 
kiedy znalazł zwinięte chusty, 
którymi było owinięte Ciało. 
Dopiero Jan „ujrzał i uwierzył!”. 
Grób stał się milczącym świad-
kiem zmartwychwstania. Składając 
sobie wielkanocne Ŝyczenia – 
moŜemy śpiewać: „Radosny 
Dzień, Radosna Noc, Radosne 
Święta. I takŜe kamień jest rado-
sny, bo on najlepiej – Zmartwych-
wstanie – zapamiętał!” Radosnych 
Świąt Wielkanocnych Ŝyczmy 
sobie nawzajem. Bo cóŜ wznioślej-
szego i radośniejszego wymyśli 
człowiek!               Ks. L. Warzybok 



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. 
dla Kacpra 
800   - int. dziękczynna za 
otrzymane łaski i opiekę 
dla mamy i babci Heleny w 
98 r. urodzin  
1800  zbiorowa za zmar-
łych 
 Sobota w Oktawie Wiel-
kanocy - 18 kwietnia 
700 + Anna, Halina, Janina, 
Danuta i Stanisława(k), 
Zdzisław, Jerzy  

800 – o zdrowie dla Geno-
wefy Kurnawa; + Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜysko, 
Katarzyna Szostak, Stefa-
nia i Władysław Szostak 
16. 00 - ślub  

1800 + Aniela i Edmund 
Wyrzykowscy, c.r. Wyrzy-
kowskich i Truszkowskich 

ZMARTWYCHWSTAŁ  
Po okresie wielkopostnym(…), i po dojmujących wzrusze-

niach Wielkiego Tygodnia, takŜe dzisiaj pogrąŜamy się w roz-
myślaniu przed pustym grobem, urzeczeni blaskiem tajemnicy 
zmartwychwstania Pańskiego. 

śycie zwycięŜyło śmierć. Potrzeba wiary, aby otworzyć się 
na tę nową, wspaniałą perspektywę. Pozwólmy, aby przeniknę-
ły nas myśli i uczucia wyraŜone w przejmujących słowach 
Sekwencji Paschalnej: «Wiemy, Ŝeś zmartwychwstał, Ŝe ten 
cud prawdziwy». Ta prawda ukształtowała Ŝycie apostołów, 
którzy po zmartwychwstaniu odczuli, Ŝe ich serca znów pałają 
pragnieniem naśladowania Mistrza, a otrzymawszy Ducha 
Świętego, zaczęli niezwłocznie opowiadać wszystkim o tym, 
co osobiście widzieli i przeŜyli. Drodzy bracia i siostry, raz 
jeszcze usłyszeliśmy pokrzepiające orędzie zmartwychwsta-
nia:«Zmartwychwstał juŜ Chrystus, Pan mój i nadzieja!» JeŜeli 
Chrystus zmartwychwstał, moŜemy patrzeć nowymi oczyma i 
sercem na wszelkie wydarzenia naszego Ŝycia. Takie jest pas-
chalne orędzie, z którym chciałbym dotrzeć 
do ludzi na całym świecie. 

Zmartwychwstał. Oto istota naszej wiary. 
Milczącym świadkiem wszystkich tych wyda-
rzeń była Maryja. Prośmy Ją, aby takŜe nam 
pomogła w pełni przyjąć to paschalne orę-
dzie.«Regina caeli, laetare, alleluia — 
«Wesel się, Królowo Niebios, alleluja».                     

Jan Paweł II , 24 IV 2000 — RozwaŜanie przed mo-
dlitwą «Regina caeli» 

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


