
ska- Krasicka w 7 r. 
śm. 
800 + Mikołaj Girys w 
20 r. śm.  
1800 + Tadeusz Wyrzy-
kowski  
 Środa; wspomnienie 
Najświętszej Maryi 

Panny Fatimskiej–13 
maja 

700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski  
800 + Włodzimierz Pen-
conek 
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-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - o BoŜe błog. 
i zdrowie dla Jasia Pod-
górskiego; - o BoŜe 
błog. i zdrowie dla An-
drzeja Bułhaka; + Anna 
i Janusz Bułhak; 
+Tadeusz Kot w 7 r. 
śm.; + Piotr Dorabialski 
i Beata Krawczyk  
Czwartek; Święto św. 
Macieja Apostoła-14 

maja 
700 + Bolesław 

INTENCJE MSZALNE 

 V Niedziela  
Wielkanocna  

10.05.2009 

V Niedziela Wielka-
nocna – 10 maja 

700  za parafian; int. 
błag. z prośbą do Ducha 
Świętego o pomoc w 
znalezieniu rozwiązania 
w trudnej sprawie 
830  +Stefania i Paulin 
Gójscy, Teofila(k) i 
Jakub Gójscy, Marianna 
i Karol Dworzyńscy; 
Helena i Bolesław Pry-
mus  
1000   +Helena, Zofia, 
Julia i Władysław  
1130  + Anna Chirkow-
ska, c.r. Chirkowskich i 
Bubików  
1300 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
1800 +Zofia, Stanisław, 
Marian Wielgo, Włady-
sława(k),Władysław, 
Leokadia Wojtyńscy  

Poniedziałek - 
11 maja 

700 + Józef Zduniuk i 
jego rodziców, Jadwiga 
i Józef   
800 + Teresa Prokop i jej 
rodzice, Franciszka(k) i 
Stanisław 
1800 + Tadeusz Wyrzy-
kowski  

  Wtorek -12 maja 
700 + ElŜbieta Galew-

Jóźwiak, jego rodzice i 
rodzeństwo  
800  + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
1800 + Stanisław Za-
grodzki w 6 r. śm., 
Zofia Kosmalska w 5 r. 
śm. 

Piątek-15 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800   + Zofia i Henryk 
Flejszer  
1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Zofia i 
Tadeusz Światłowscy; 
+ Zofia i Franciszek 
Matwiejczuk, Jan i 
Władysława(k), Ma-
rianna; + Zofia Gawry-
szewska w dniu imienin 

 Sobota; Święto św. 
Andrzeja Boboli, pre-
zbitera i męczennika,  

Patrona Polski -16 
maja 

700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 + Zofia i Ludwik 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Dz 9,26-31 

Będę Cię chwalił w wiel-
kim zgromadzeniu. 
1 J 3,18-24 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: „Ja 
jestem prawdziwym krze-
wem winnym, a Ojciec 
mój jest tym, który upra-
wia. KaŜdą latorośl, która 
we Mnie nie przynosi 
owocu, odcina, a kaŜdą, 
która przynosi owoc, 
oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy juŜ 
jesteście czyści dzięki 
słowu, które wypowie-
działem do was. Trwajcie 
we Mnie, a Ja w was 
trwać będę. Podobnie jak 
latorośl nie moŜe przyno-
sić owocu sama z siebie, 
o ile nie trwa w winnym 
krzewie, tak samo i wy, 
jeŜeli we Mnie trwać nie 
będziecie. Ja jestem krze-
wem winnym, wy – lato-
roślami. Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, 
poniewaŜ beze Mnie nic 
nie moŜecie uczynić. Ten, 
kto we Mnie nie trwa, 
zostanie wyrzucony jak 
winna latorośl i uschnie. 
I zbiera się ją, i wrzuca do 
ognia, i płonie. JeŜeli we 
Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, 
poprosicie, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez 
to dozna chwały, Ŝe 
owoc obfity przyniesiecie 
i staniecie się moimi 
uczniami”. 

 V Niedziela Wielkanocna  
10 maja 2009 

• Dziś ofiary złoŜone na tacę będą przeznaczone na 
potrzeby WyŜszego Seminarium Duchownego Die-
cezji Warszawsko-Praskiej. 
• Dziś dr Grzegorz Łęcicki w naszej parafii prezentuje 

swoją ksiąŜkę poświęconą osobie śp. ks. prał. Zdzi-
sława Peszkowskiego - kapelana  Rodzin Katyń-
skich 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 
• Na ostatnie przed wakacjami spotkanie anińskiej 

grupy Rodziny Rodzin  zapraszamy w poniedziałek, 
11 maja  po Mszy św.  wieczornej. Tematem spotka-
nia, w ramach całorocznego cyklu,  "Otoczmy troską 
Ŝycie" będzie rola kobiety i matki w kształtowaniu 
Ŝycia rodzinnego. Serdecznie zapraszamy 
• We wtorki o godz. 18.00. w podziemiach dawnego 

kina „Wrzos” odbywają się spotkania grup rodzin-
nych Al.-Anon. JeŜeli uwaŜasz, Ŝe Twoje Ŝycie stało 

się trudne do zniesienia z powodu nadmiernego pi-

cia alkoholu bliskiej Ci osoby, znajdź w sobie odwa-

gę i przyjdź na spotkanie. Ciepło i Ŝyczliwość człon-

ków grup rodzinnych Al.-Anon. pomoŜe ci przetrwać 

pierwsze najtrudniejsze chwile. Uczestnictwo w tych 

grupach jest całkowicie anonimowe. 
• W środę, 13 maja przypada wspomnienie Najświęt-

szej Maryi Panny Fatimskiej. Zapraszamy na nabo-
Ŝeństwo fatimskie z modlitwą RóŜańcową o godzi-
nie 17.00 Zachęcamy równieŜ do odprawiania pięciu 
pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenie za 
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Ser-
cu Najświętszej Maryi Panny. 
• Serdecznie zachęcamy do udziału w naboŜeństwach 

majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny co-
dziennie o  godz. 17.30. 
• Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg „Zamek” 

zaprasza na Msze św. w intencji Ojczyzny dnia 17 
maja o godz. 12.30 w katedrze Św. Jana (ul. Święto-
jańska). Po Mszy św. koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu chóru Vers Cantabile oraz młodzieŜy. 
• Serdecznie zapraszamy młodzieŜ szkół gimnazjal-

nych i średnich na szkolenie ABC Pomocy Chorym, 



które odbędzie się 23 maja (od godz. 14.00 do 
18.00) w  Hospicjum Domowym ( ul. Tykocińska 
27/35, tel. 0-22 679-67-00). 
• JuŜ dziś zapraszamy uczestników pielgrzymki do 

Sanktuariów na Podlasiu na spotkanie popielgrzym-
kowe w środę 20 maja br. po Mszy św. o godzinie 
18.00 
• Z parafii organizowany jest wyjazd dla ministran-

tów na Kanał Elbląski, w sobotę 23 maja br. Zapra-
szamy równieŜ dzieci ze scholi, jak równieŜ 
wszystkie chętne dzieci. Prosimy równieŜ kilkoro 
rodziców do opieki nad dziećmi. Zapisy po Mszy 
św. w zakrystii lub w kancelarii.   
• Subskrypcja na zakup ksiąŜki O Starym Aninie—

inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie 

tylko. Więcej informacji i zapisy  tel: (22) 812-04-
55 
• We czwartek, po Mszy św. o godzinie 18.00 zapra-

szamy rodziców dzieci I komunijnych na spotkanie 
organizacyjne. 
• Rocznica I Komunii św. odbędzie się w przyszłą 

niedzielę, 17 maja o godzinie 11.30. 
• Spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich rodziców w 

piątek od godziny 16.30 
• Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą 

przeznaczone na budowę Kościoła św. Benedykta. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Dariusz Antoni Soszyński, kawaler z parafii tutej-

szej i Natalia Gurnycka, panna z parafii Chmiel-
nicki.  
• Rafał Adrian Rek, kawaler z parafii tutejszej, 

i Beata Agnieszka Namięta, panna z par. M.B. 
Anielskiej w Radości. 
• Paweł Piotr Palczewski, kawaler z parafii tutejszej 

i Marta Malinowska, panna z parafii Zeńbok 
 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  
Czy wiara słabnie? – Dziś powszechnie uwaŜa się, 
Ŝe chrześcijaństwo jest w kryzysie. Ten osąd ma za 
sobą powaŜne argumenty, ale wydaje się, Ŝe sprawa 
jest bardziej złoŜona – pisze Michał Wojciechowski. 

V Niedziela Wielkanocna 
– 10.05 

 Latorośle 
 Jezus Chrystus mówiąc 
w dzisiejszej Ewangelii 
o winnym krzewie i latoro-
ślach – tłumaczy nam 
w sposób obrazowy, kim 
jest On sam i co czyni dla 
nas. Wyjaśnia takŜe konse-
kwencje trwania w Nim 
i co z tego trwania w Nim 
i z Nim dla nas wynika. 
Oto mamy obraz sercem 
malowany, co Chrystus do 
nas mówi i co czyni. Ten 
obraz nabiera wartości dla 
wszystkich, którzy Go 
szukają, jak Szaweł z Tar-
su. W młodym Kościele 
Szaweł stał się Pawłem 
Apostołem. Kościół bo-
wiem, to Chrystus i ludzie, 
to wcielony Bóg i odkupio-
ny przez Niego człowiek. 
Jest zatem w Kościele to, 
co Boskie i to, co ludzkie. 
A to tłumaczy nam wiele, 
jak w obrazie z krzewem 
winnym. Czy nauka 
o zbawieniu człowieka 
i troska o niego na mocy 
Zmartwychwstania jest 
więcej warta niŜ nasza 
krzątanina o lepsze Ŝycie? 
Jezus jest wcieloną prawdą 
BoŜą, jest On czynem Boga 
dla nas wszystkich. Kto 
postępuje według tej praw-
dy, kto dzięki Słowu BoŜe-
mu „trwa w Bogu, a Bóg 
w nim, ten przynosi owoc 
obfity, ma w sobie Ŝycie 
BoŜe”. Skoro Bóg wszech-
mocny, będący samą miło-
ścią, pochyla się ku nam 
i przekracza dzielącą nas 
przepaść, byłoby buntem 
oderwanie się od Niego, jak 
gałązka od szczepu winne-
go. Latorośle i krzew stano-
wią Ŝywą jedność. 
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. 
1800 zbiorowa: +Andrzej 
Jezierski i jego dziadków  

 VI Niedziela Wielka-
nocna – 17 maja 

700  za parafian  
830  + Józef, Józefa(k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty, 
Szczepan Pełka,    
1000   + Tadeusz Wyrzy-
kowski 

1130   Rocznica Pierw-
szej Komunii Świętej  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Anna Eberheadt; - dz.-
błag. w 18 r. urodzin 
Piotra Modlińskiego; 
Czesława(k), Alicja i 
Stanisław Kapczyńscy;  + 
Stanisław i Janina Klos 
1800 + Maria Osman w 11 
r. śm.  

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

OTOCZMY TROSKĄ śYCIE 
 

„Kościół jest świadom, Ŝe Ewangelia Ŝycia, przekaza-
na mu przez Chrystusa, wzbudza Ŝywy i powaŜny 
odzew w sercu kaŜdego człowieka, tak wierzącego, jak 
i niewierzącego, poniewaŜ przerastając nieskończenie 
jego oczekiwania, zarazem w zadziwiający sposób 
współbrzmi z nimi. Mimo wszelkich trudności i nie-
pewności kaŜdy człowiek szczerze otwarty na prawdę 
i dobro moŜe dzięki światłu rozumu i pod wpływem 
tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie natu-
ralnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świę-
tość ludzkiego Ŝycia od poczęcia aŜ do kresu oraz 
dojść do przekonania, Ŝe kaŜda 
ludzka istota ma prawo oczekiwać 
absolutnego poszanowania tego 
swojego podstawowego dobra. 
Uznanie tego prawa stanowi funda-
ment współŜycia między ludźmi 
oraz istnienia wspólnoty politycz-
nej”.  

Z encykliki Jana Pawła II 

„Evangelium vitae”, nr 2. 


