
Środa– 22 kwietnia 
700 – o łaskę nawrócenia dla 
Kacpra  
800 + Piotr Przyczka w 26 r. 
śm., Edmund i Aleksander, 
c.r. Przyczków 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najśw. 
Sercu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o intro-
nizacje Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - o łaskę 
powrotu do zdrowia i opiekę 
Matki BoŜej dla Agnieszki, 
Teresy i Józefy(k); - dz.-
błag. za Agnieszkę, Barto-
sza, Macieja, Olę, BoŜenę, 
Krzysztofa i Irenę, o zdrowie 
dla nich i wszelkie łaski; - 
dz. pielgrzymów do Łagew-
nik, za odbytą pielgrzymkę; - 
dz. za szczęśliwe rozwiąza-
nie dla Ani i prośbą o zdro-
wie dla dziecka, - dz. w 
intencji wszystkich przyja-
ciół, - błag. o opiekę Trójcy 
Przenajświętszej i Matki 
Pięknej Miłości nad Anią, 
Karolem, ich dziećmi, nad 
najbliŜszymi i całą rodziną; - 
dz- błag. za otrzymane łaski 
i dalszą opiekę Matki Naj-
świętszej, BoŜe błog. i świa-
tło Ducha Świętego w egza-
minach maturalnych i końco-
wych na studia dla Oli i 
Marcina; + Filip Siejak w 7 
r. śm.; +Bartosz Włodarczyk 

Czwartek; Uroczystość,  
św. Wojciecha, biskupa i 
męczennika -23 kwietnia 

700 +Jerzy Kostrzewa  

INTENCJE MSZALNE 

 II Niedziela Wielkanocna 
czyli Miłosierdza BoŜego 

19.04.2009 

II Niedziela Wielkanocna  
czyli Miłosierdzia BoŜego- 

19 kwietnia 
700  za parafian  
830  +c.r. Tyszkiewiczów, 
Stankiewiczów i Chodorków 
1000 + Anna Chirkowska, 
Helena Bubik   

1130  int. zajęta  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Hanna Niszcz, Filip Oskar 
Warzocha, Olaf Kułaga, 
Magdalena Reiwer, Franci-
szek Szymon Dąbrowski, 
Julia Purchała, Pola Zofia 
Sidorownin,  Lena Orłowska 
; - dz. błag. Kazimiera(k) i 
Szczepan Mazanek z racji 64 
r. ślubu i błog. BoŜe dla całej 
rodziny Grochowskich i 
Szalewiczów; + Wojciech i 
Jan Broda, Henryk Broda w 
14r..śm. +Krystyna Pietrusiń-
ska w 7 r. śm., Wojciech 
Pietrusiński w 30 dni po śm.; 
+ Iwona Barbara Wrzosek w 
1 r. śm. 
1800 + Jerzy Pośnik, Marian-
na i Józef Pośnik   
 Poniedziałek - 20 kwietnia 

700   + Amelia, Stanisław 
Morlo; Natalia i Feliks Ko-
walczyk, Sławomir Hostman, 
Józefa (k) Kobusińska  
800 + Edmund Falkowski 
1800+ ks. Prałata Wiesława 
Kalisiaka 

  Wtorek -21 kwietnia 
700   + Antoni i Teresa Wasi-
lewscy, c.r. Wasilewskich, 
Tomaszewskich 
800 + Bartosz Włodarczyk 

1800+ Zofia i Henryk Wojcie-
chowscy 

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

800 + Klemens, Pelagia, 
Wincenty Król, Michał, 
Józef, Wiktoria i Regina  
1800 zbiorowa: + Jerzy i 
Ryszard Rej, Aleksander 
Łopatek i Jerzy Kołbuk; 
+Jerzy Mróz w 8 r.śm., c.r. 
Mrozów 

Piątek -24 kwietnia 
700 + Zbigniew Wocial w 3 r. 
śm. 
800   + Jerzy Kozkiewicz  
1800  zbiorowa za zmarłych: 
+ Henryk Zarzycki, Marian-
na i Marian Zarzyccy, Miko-
łaj, Zofia i Aleksander Dzia-
kowscy; + Alfons i Weroni-
ka Wawrzyniak, Franciszek 
Nowacki, Marianna-
ElŜbieta, Mateusz Arlak, Jan 
Przybysz; + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karczowie, Janina, 
Michał Misztalowie 

 Sobota; Święto, 
 św. Marka Ewangelisty - 

25 kwietnia 
700 – o zdrowie i błog. dla 
Marka 
800 + Janina Kozłowska w 6 
r. śm., c.r. Kozłowskich, 
Jagiełłów, Wrześniewskich 
15 00 - ślub  

16 00 - ślub  

1800 + Marek Goliński oraz 
jego rodziców i brata 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Dz 4,32-35 
Dziękujcie Panu, bo jest 
miłosierny. 
1 J 5,1-6 
J 20, 19-31 

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam, 
gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy 
przed śydami. Jezus wszedł, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: 
„Pokój wam!”. A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: „Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam”. Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: 
„Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do 
niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale 
on rzekł do nich: „JeŜeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włoŜę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włoŜę 
ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę”. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz domu i To-
masz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, 
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój 
wam!”. Następnie rzekł do 
Tomasza: „Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Pod-
nieś rękę i włóŜ ją do mego 
boku, i nie bądź niedowiarkiem, 
lecz wierzącym”. Tomasz Mu 
odpowiedział: „Pan mój i Bóg 
mój!”. Powiedział mu Jezus: 
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli”. I wiele 
innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, Ŝe 
Jezus jest Mesjaszem, Synem 
BoŜym, i abyście wierząc, mieli 
Ŝycie w imię Jego. 

 II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdza BoŜego 
19 kwietnia 2009 

• Dziś w Niedzielę Miłosierdzia o godz. 15.00 zapraszamy 
wiernych na Koronkę do Miłosierdzia BoŜego. 

• Ciąg dalszy podziękowań: Serdecznie dziękujemy 
wszystkim paniom, które w tym roku robiły palmy. 

• Naszej parafii został podarowany przez P. Janusza obraz 
Jezusa Miłosiernego (wileński). Uroczystego poświęce-
nia dokonamy na Mszy św. o godzinie 10.00 

• Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na budowę 
kościoła św. Benedykta. 
• Zlot Gwiaździsty Jasna Góra 2009 im. Księdza Ułana 

Zdzisława Peszkowskiego. Motocykliści na czele z Ks. 
Proboszczem wyruszyli dziś z naszej parafii na Jasną 
Górę. Pielgrzymka ta rozpoczyna nowy sezon i jest choł-
dem czci Miłsierdzia BoŜego. W programie: Górka Prze-
prośna, uroczysty przejazd ulicami Częstochowy, Msza 
Św. o godz. 12.00 pod Wałami Jasnogórskimi. Powrót do 
Anina ok. godz.19.00. Średnia prędkość na trasie 75km/
h.  

• Łagiewniki. Do Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach wyruszyła dziś pielgrzymka 
autokarowa z naszymi parafianami. Zawierzając się 
BoŜemu Miłosierdziu polecamy Bogu wszystkich 
naszych parafian. 

• Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas. 
• Dzisiaj przypada równieŜ IV rocznica wyboru Ojca Św. 

Benedykta XVI na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o Nim 
w modlitwie. 

• W czwartek przypada uroczystość św. Wojciecha, głów-
nego patrona Polski, w sobotę wspominamy św. Marka 
Ewangelistę. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu i  godzinna 
Adoracja po wieczornej Mszy św. 

• W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej parafii zjazd 
wszystkich lektorów - byłych i obecnych, z dekanatów 
anińskiego, rembertowskiego i sulejowskiego. Spotkanie 
odbędzie się pod hasłem: Byłeś, jesteś, będziesz lektorem. 

Dzień Posługi Lektorskiej w Diecezji Warszawsko-

Praskiej. Zapraszamy wszystkich naszych lektorów z 
albami na uroczystą Mszę św. o godz. 13.00, którą od-
prawi Ks. dr Jacek Grzybowski, Prefekt WSD DW-P. 

 
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  

• Wojciech Krzysztof Ciołkowski, st. wolnego z par. 
tutejszej, i Anna Maria Paleczna, st. wolnego z Bielsko



– Białej  
• Paweł Stanisław Matecki, kawaler z par. tutejszej i 

Iwona Joanna Siennicka, panna z Olsztyna 
• Paweł Marcin Miśkiewicz, kawaler z Zielonki  i Syl-

wia Joanna Świątek, panna par. tutejszej  
 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  
Miłosierdzia trudne drogi – Zakaz rozszerzania kultu 
Miłosierdzia BoŜego obowiązywał przez 30 lat! Ale czy 
moŜna się temu dziwić, skoro biało-czerwone promienie 
wychodzące z Serca Jezusowego potraktowano jako prze-
jaw polskiego nacjonalizmu, a objawienia s. Faustyny 
niektórzy skojarzyli z działalnością matki Kozłowskiej, 
załoŜycielki mariawitów? – pisze Irena Świerdzewska. 
Katolicy w Chinach – Był ostatni dzień igrzysk w Peki-
nie. Po 73-letniego biskupa przyjechało 6 funkcjonariu-
szy. Aresztowali go w obecności wiernych w katedrze. – 
pisze ElŜbieta Brzozowska 
Edukacja seksualna – niektórzy seksuolodzy- maniacy 
chcieliby zaczynać edukację seksualną juŜ w przedszkolu. 
– pisze o. Dariusz Kowalczyk SJ.  
„Gość Niedzielny”  
Bądźmy z Ojcem Świętym - Fala antypapieskich wystą-
pień skłania katolików do bardziej intensywnej modlitwy 
za Benedykta XVI oraz do akcji solidarności z Piotrem 
naszych czasów. ks. Tomasz Jaklewicz 
"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" - Po-
stawa niewiernego Tomasza jest mi bliska, ale tylko do-
słownie. śeby coś "zobaczyć", muszę tego dotknąć. Z 
powodu choroby moje Ŝycie polega na dotykaniu. Rozwa-
Ŝa Ewa Lewandowska 
„Niedziela”   
Wobec bezmiaru Miłosierdzia- To Miłosierdzie BoŜe 
ocaliło miasto! Świadomość ta zrodziła się spontanicznie 
w lokalnej wspólnocie wierzących. Wszyscy dostrzegli 
wyraźny związek między miejscem wypadku a bliskością 
grobu wówczas jeszcze sługi BoŜego ks. Michała, które-
go wierni w Białymstoku dobrze pamiętali jako człowie-
ka modlitwy i wielkiego, choć ukrytego, pokornego serca. 
Wacław Grzybowski 
Wybaw nas, Panie -Za kaŜdym razem, gdy w wyniku 
trzęsienia ziemi giną ludzie, a miasta i wioski zmieniają 
się w ruiny, we Włoszech rozpoczyna się narodowa dys-
kusja na temat moŜliwości przewidywania trzęsień i unik-
nięcia ofiar. Jedna rzecz jest pewna – we Włoszech nie 
moŜna zapobiec trzęsieniu ziemi. Włodzimierz Rędzioch 

II Niedziela Wielkanocna – 
czyli Miłosierdzia BoŜego – 

19.04 
 

 Zwycięstwo miłości 
 
 Zmartwychwstanie Chrystusa 
było zwycięstwem prawdy. 
Było największym sprawdzia-
nem prawdziwości Jego nauki. 
Św. Paweł powie potem: 
„Gdyby Chrystus nie zmar-
twychwstał, próŜna jest wiara 
nasza”. Zmartwychwstanie 
Chrystusa było równieŜ zwy-
cięstwem nad grzechem i jego 
skutkami, zwłaszcza nad 
śmiercią, „chociaŜ przeszedł 
przez jej wrota”. Nie przypad-
kowo ustanowił Jezus sakra-
ment Pokuty właśnie po Zmar-
twychwstaniu. To równieŜ 
gest miłosierdzia. Zmartwych-
wstanie Chrystusa, to wreszcie 
zwycięstwo nad złem w co-
dziennym znaczeniu i w Ŝyciu 
społecznym. Na miejsce waśni 
niesie pokój. Na miejsce 
nienawiści wprowadza bezgra-
niczną miłość i miłosierdzie. 
Chrystus zmartwychwstały 
pokazał uczniom i apostołom 
swoje ciało i jadł z nimi, 
mogli Go dotykać. Mogli 
sprawdzić, Ŝe Jezus Ŝyje. Dał 
im dowód prawdziwości 
zapowiadanego Zmartwych-
wstania. Rozumieli więc wagę 
zmartwychwstania i walor 
nauki Jezusa. W Dziejach 
Apostolskich mamy opis 
miłości, z jaką odnosili się do 
siebie chrześcijanie pierwszej 
gminy jerozolimskiej. „Jeden 
duch i jedno serce oŜywiały 
wszystkich wierzących”. 
Przekazywali sobie Chrystuso-
we pozdrowienie, które 
wszystkich łączyło w wierze, 
wdzięczności i radości. Pierw-
szą rzeczą, którą Jezus uczynił 
swoim apostołom i uczniom, 
było udzielenie im Ducha 
Świętego porządkującego 
świat miłością i miłosierdziem 
BoŜym. 
JJ 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. 
III Niedziela Wielkanocna - 

26 kwietnia 
700  + Helena Chmiłoc   
830  + Renata Pawlak w 12 r. 
śm. 
1000  Intencje Kółka RóŜańco-
wego: Intencja ogólna: Aby 
wierni świeccy oraz wspólnoty 
chrześcijańskie w odpowie-
dzialny sposób zabiegali o 
powołania kapłańskie i zakon-
ne. Intencja misyjna: Aby 
młode Kościoły katolickie, 
wdzięczne Bogu za dar wiary, 

były gotowe uczestniczyć w 
powszechnej misji Kościoła i 
pragnęły głosić Ewangelię na 
całym świecie. 

1130  -dz. błag. w 57 r. ślubu za 
otrzymane łaski i z prośbą o 
dalsze BoŜe błog. dla małŜon-
ków Urszuli i Mariana  
1300 + Alina, Zygmunt, Jerzy 
Niewiadomscy, Teofil i Wikto-
ria Brzoskiewicz 
1800 + zm. rodziców: Wojciech 
i Anna Wąsowicz oraz Józef i 
Stefania Musiałowscy  

Fragmenty Dzienniczka Św. s. M. Faustyny Kowalskiej  
 

  Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten 
obraz , który wymalujesz pędzlem, Ŝeby był uroczyście poświęcony 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem 
Miłosierdzia (Dz. 49).      
 Pragnę, aŜeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świę-
tem Miłosierdzia (Dz. 299)    
 Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu 
moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronie-
niem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 
W tym dniu owarte są wnętrzności miłosierdzia mojego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliŜą do źródła miłosierdzia 
mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym 
dniu otwarte są wszystkie upusty BoŜe, przez 
które płyną łaski; niech się nie lęka zbliŜyć do 
mnie Ŝadna dusza chociaŜby grzechy jej były 
jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wiel-
kie, Ŝe przez całą wieczność nie zgłębi go 
Ŝaden umysł, ani ludzki ani anielski. Wszyst-
ko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosier-
dzia mojego. KaŜda dusza w stosunku do 
Mnie rozwaŜać będzie przez wieczność całą 
miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosier-
dzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, aby 
uroczyście obchodzone było w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość 
spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła 
miłosierdzia mojego (Dz. 699) 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze złem, 
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.  


