
Wojciech i Anna Wąso-
wicz oraz Józef i Stefa-
nia Musiałowscy  

Poniedziałek - 27 
kwietnia 

700   + Stefania i Józef 
Skotarscy 
800 + Maria, Jan, Wikto-
ria Cyrny, Henryk Jaku-
bowski 
1800+ Marianna i Kazi-
mierz Skwarek 
  Wtorek -28 kwietnia 

700   + Antoni  
800 + Janina i Henryk 
Turscy, Leokadia, Tade-
usz i Wiesława(k) Ma-
tacz 
1800- dz. w 48 r. ślubu 
Janiny i Tadeusza za 
otrzymane łaski, z proś-
bą o dalszą opiekę  

Środa– 29 kwietnia; 
Święto św. Katarzyny 

Sieneńskiej,  
dziewicy i doktora Ko-
ścioła, patronki Europy. 
700 + Stanisława(k) 
Milewska w 17 r. śm. 
800 + Hanna Genc 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introniza-
cję Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-

INTENCJE MSZALNE 
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III Niedziela Wielka-
nocna - 26 kwietnia 

700  + Helena Chwiłoc   
830  + Renata Pawlak w 
12 r. śm. 
1000  Intencje Kółka 
RóŜańcowego: Intencja 
ogólna: Aby wierni 
świeccy oraz wspólnoty 
chrześcijańskie w odpo-
wiedzialny sposób za-
biegali o powołania 
kapłańskie i zakonne. 
Intencja misyjna: Aby 
młode Kościoły katolic-
kie, wdzięczne Bogu za 
dar wiary, były gotowe 
uczestniczyć w po-
wszechnej misji Kościo-
ła i pragnęły głosić 
Ewangelię na całym 
świecie. 
* W int. ks. Proboszcza 
Marka Doszko, z okazji 
imienin, o BoŜe Błogo-
sławieństwo, opiekę 
Matki Najświętszej 

1130  -dz. błag. w 57 r. 
ślubu za otrzymane łaski 
i z prośbą o dalsze BoŜe 
błog. dla małŜonków 
Urszuli i Mariana  
1300 + Alina, Zygmunt, 
Jerzy Niewiadomscy, 
Teofil i Wiktoria Brzo-
skiewicz 
1800 + zm. rodziców: 

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

cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - dz. błag. pp. 
Edward i Halina Wilkoń 
z racji 25 r. ślubu 
Czwartek-30 kwietnia 
700 – o BoŜe błog. dla 
Ks. Marka Doszko i o 
BoŜe błog. i zdrowie dla 
Ks. Marka Łukomskie-
go  
800 + c.r. Kozłowskich i 
Zielińskich  
1800 + Marianna Zalew-
ska 

Piątek -1 maja 
700 + Stanisław, c.r. 
Stoberskich i Polakow-
skich 
800   + Tadeusz Wyrzy-
kowski  
+ Stefania Kuszyńska, 
Zofia Konopnicka, Kry-
styna Zapolska 
1630 + Jan Pryzmont 

1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Jan Broda 
w 27 r. śm.; + Marianna 
Niedziółka w 5 r. śm., 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Dz 3,13-15.17-19 

Wznieś ponad nami światłość 
Twoją, Panie. 
1 J 2,1-5a 
Łk 24,35-48 

Uczniowie opowiadali, co 
ich spotkało w drodze, i jak 
poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o 
tym, On sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam”. ZatrwoŜonym i 
wylękłym zdawało się, Ŝe 
widzą ducha. Lecz On rzekł 
do nich: „Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wątpli-
wości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie się Mnie i prze-
konajcie: duch nie ma ciała 
ani kości, jak widzicie, Ŝe Ja 
mam”. Przy tych słowach 
pokazał im swoje ręce i 
nogi. Lecz gdy oni z radości 
jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do 
nich: „Macie tu coś do 
jedzenia?” Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec nich. 
Potem rzekł do nich: „To 
właśnie znaczyły słowa, 
które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi 
się wypełnić wszystko, co 
napisane jest o Mnie w 
Prawie MojŜesza, u Proro-
ków i w Psalmach”. Wtedy 
oświecił ich umysł, aby 
rozumieli Pisma. I rzekł do 
nich: „Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwych-
wstanie; w imię Jego głoszo-
ne będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jerozolimy. Wy 
jesteście świadkami tego”. 

 III Niedziela Wielkanocna  
26 kwietnia 2009 

• Ks. Proboszczowi, Markowi Doszko, z 
okazji imienin składamy najserdecz-
niejsze Ŝyczenia. śyczymy obfitości łask 
BoŜych, umocnienia Duchem Świętym, 
pokoju, nadziei, i miłości, a od parafian 

jak najwięcej Ŝyczliwości. Szczęść BoŜe.  
• Dziś po Mszy św. o godzinie 11.30 zapraszamy do kina 

Wrzos na sztukę: „Dzikie Łabędzie” na motywach baśni 
J.Ch. Andersena w wykonaniu rodziców i młodzieŜy 
szkół wawerskich. Sztukę wystawi Leśny Teatr działają-
cy przy Szkole Podstawowej w Aninie. 

• Dziś 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 odprawi Ks. dr 
Jacek Grzybowski, Prefekt WSD DW-P. 

• W tę niedzielę rozpoczynamy I Ogólnopolski Tydzień 
Biblijny (zob. s. 12-13 „Niedzieli”). Przyszła niedziela 
obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza 
(rozpoczyna ona tydzień Modlitw o Powołania). 

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

• W środę obchodzimy Dzień Pamięci Męczeństwa Du-
chowieństwa Polskiego podczas II wojny światowej. 

• Od 1 maja zapraszamy na naboŜeństwa majowe o godzi-
nie 17.30. RozwaŜania majowe przygotowali alumni WSD 
DW-P. 

• W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek 
(nieobowiązkowe wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – 
dzień modlitw w intencji ludzi pracy i bezrobotnych) i 
sobota miesiąca. Msze św. odprawimy o godzinie 7.00, 
8.00, 16.30 i 18.00. Msze św. zamówione o godzinie 8.30 
i 10.00 będą koncelebrowane o godzinie 8.00 

• W najbliŜszą niedzielę, 3 maja, obchodzimy odpust pa-
rafialny. Zapraszamy na Mszę św. o godzinie 13.00 w 
intencji parafian. Z racji odpustu parafialnego na zakoń-
czenie Mszy św. odbędzie się procesja dookoła kościoła.  

• W związku z odpustem parafialnym, zapraszamy na na-
boŜeństwo 40 –godzinne w dniach 1 i 2 maja (piątek i 
sobota). O kaŜdej równej godzinie będzie prowadzona 
modlitwa i medytacja, a nastepnie będzie moŜliwość 
spowiedzi. W całym Kościele w Polsce, Uroczystość MB 



Królowej Polski jest przeniesiona na 4 maja. Ze wzglę-
du na tytuł naszej parafii, uroczysty odpust odbędzie się 
w najbliŜszą niedzielę.  

• Subskrypcja na zakup ksiąŜki O Starym Aninie—
inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko. 
Więcej inormacji i zapisy  tel: (22) 812-04-55 

•  Z naszej parafii w dniu 9 maja br. jest organizowana 
pielgrzymka do sanktuariów Południowego Podlasia: 

- do Sanktuarium Matki BoŜej Kodeńskiej w Kodniu; 
- do Cerkwi Neounickiej w Kostomłotach; 
- do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie; 
- do Sanktuarium Matki BoŜej Leśniańskiej w Leśnej 
Podlaskiej. 
Zapisy prowadzimy w niedzielę po Mszach św. w zakry-
stii, a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku pod warunkiem, Ŝe zgłosi 
się co najmniej 35 osób. Orientacyjny koszt przejazdu 
wyniesie od 50 do 60 zł w zaleŜności od ilości chętnych. 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Marcin Stanisław Sukiennik, kawaler z parafii 

św. Rocha w Rząśni i Maria Bernaciak, panna z 
parafii tutejszej  

• Wojciech Krzysztof Ciołkowski, kawaler z par. tutej-
szej, i Anna Maria Paleczna, panna 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  
• Fernandez Mierzejewski, kawaler z Chile i Maria 

Sawicka, panna z parafii tutejszej 
Z prasy katolickiej… 

„Idziemy”  
Nasz chleb zanadto powszedni – W tym roku wyrzucimy 
na śmieci blisko 4 miliony ton Ŝywności. To wystarczyło-
by, aby zapełnić jedzeniem trzy stadiony wielkości budo-
wanego w Warszawie Stadionu Narodowego. – pisze w 
specjalnym raporcie Alicja Wysocka. 
Gdzie ta prawica? – Prawica w Polsce jest mało wyrazista. 
Dwie główne partie uchodzą za prawicowe, ale są nimi 
jedynie po części. – pisze Michał Wojciechowski. 
Byt i świadomość – Bez silnej prasy nie ma mowy o sku-
tecznej kontroli władzy. To dzienniki najczęściej tropią 
afery, to one są miejscem powaŜnej debaty. – pisze Jacek 
Karnowski.  
Dreszcz miłości – Niedawno odnalazła chrześcijaństwo. – 
historię Dawn Eden opisuje Zuzanna Smoleńska. 

III Niedziela Wielkanocna 
– 26.04 

 
 Jedna prawda 

 KaŜdy człowiek jest zobo-
wiązany do szukania i po-
znawania prawdy, bo praw-
da uczyni go nie tylko wol-
nym, ale i zobowiązanym. 
Czasem wolelibyśmy jed-
nak nie znać całej prawdy. 
Wymaga ona określonej 
postawy Ŝyciowej, auten-
tycznego zaangaŜowania i 
odpowiedzialności. Św. Jan 
Ewangelista, umiłowany 
uczeń Chrystusa, mówi nam 
w dzisiejszym drugim czy-
taniu Słowa, co to znaczy 
znać prawdę i Chrystusa. 
„Po tym zaś poznajemy, Ŝe 
Go znamy, jeśli zachowuje-
my Jego przykazania”. Jest 
to bardzo wysokie i wyma-
gające kryterium. Czy nie 
wystarczy znajomość pod-
stawowych prawd wiary, 
chodzenie do kościoła i 
przeŜegnanie się? Św. Jan 
Apostoł wyraźnie jednak 
pisze: „Kto mówi znam Go, 
a nie zachowuje Jego przy-
kazań, ten jest kłamcą i nie 
ma w nim prawdy”. Prawda 
jest jedna. Nieraz szukamy 
jej prawie całe Ŝycie, ale 
ostatecznie zawsze zwycię-
Ŝa. Paradoksalna jest praw-
da, Ŝe im bardziej umie 
człowiek odchodzić od 
siebie, tym szybciej wraca 
do siebie. Jak kiedyś Chry-
stus nakłaniał przeraŜonych 
Apostołów do wiary, Ŝe On 
naprawdę Ŝyje, pokazując 
im swoje rany, tak i nas 
teraz w Swoim Słowie i 
sakramentach przez Siebie 
ustanowionych, nakłania do 
prawdy, Ŝe jest z nami aŜ do 
skończenia świata. 
 
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 można 

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. 
c.r. Niedziółków, Florian-
czyków i Duchnowskich   

 Sobota- 2 maja 
700 + Tadeusz Wyrzykow-
ski 
800 + Czesława (k) Ko-
mar, Celina Seroczyńska i 
Wojciech Seroczyński 
1800 +Tadeusz Kozakie-
wicz 
IV Niedziela Wielkanoc-

na – 3 maja 

700  + Stanisława(k) i Sta-
nisław Całowie, Balbina i 
Piotr, Jan Cała   
830  + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
1000   Int. Radia Maryja 
1130  + Natalia i Leszek; 
chrzest: Maksymilian 
Nogal  
1300 za parafian 
1800 + Stanisław Pawelski  

„Nieznajomość Pisma Świętego  
jest nieznajomością Chrystusa” 

Aby poznać prawdziwą toŜsamość Chrystusa, chrześcija-
nie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii, czy 
to przez świętą Liturgię przepełnioną Słowem BoŜym, czy to 
przez poboŜną lekturę, czy przez odpowiednie do tego insty-
tucje i inne pomoce.Uczmy się korzystać z Pisma Świętego 
jako źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w 
głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. 
Słowo BoŜe niech kształtuje nasze Ŝycie i postępowanie, aby-
śmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami 
Dobrej Nowiny aŜ po krańce ziemi. 

Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak poŜywie-
nie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam 
wszystkich do jak najbliŜszych i najczęstszych kontaktów ze 
Słowem BoŜym, do otwarcia się na jego działanie, na jego 
uzdrawiającą i stwórczą moc. 

 Jan Paweł II 
[..] Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze pozna-

wali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was ni-
czym kompas wskazujący drogę, którą naleŜy iść. Czytając ją, 
nauczycie się poznawać Chrystusa. Św. 
Hieronim tak o tym pisze: "Nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa" (PL 24, 17; por. Dei verbum, 25). 

 Benedykt XVI, Orędzie na XXI Świa-
towy Dzień MłodzieŜy 2006 r.  

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 świe-
cie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  


