
Kowalczyk w 3 r.śm., 
Andrzej Kowalczyk w 
12 r.śm.; + Lubomir 
Zubal w 2 m-ce po 
śmierci; + Barbara Kali-
nowska; + Bolesław 
Jóźwiak jego rodzeństwo 
i przyjaciele 
1715 Gorzkie śale  
1800  + Maria, Helena, 
Aldona 
 
8 marca, poniedziałek  

700  za parafian 
1000  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 8 
1800  + Piotr Narkiewicz 
1930 + Jerzy Malewski w 
rok po śmierci 

9 marca, wtorek  
700  + Jolanta RyŜko  w 
20 r. śm. 
1000  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 9 
1800  + Mirosława Cie-
szańska w 8 r. śm. 
1930 - o dobrą spowiedź i 
zdrowie dla Ewy 

10 marca, środa  
700  + BoŜena Biedrzycka 
w 5 r. śm. 
1000  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
10 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela  
Wielkiego Postu 

07.03.2010 

III Niedziela Wielkiego 
Postu, 7 marca 

 
700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 7 
830 + Bolesław i Helena 
Abramowscy, Czesław i 
Stanisława (k) Mroczek, 
Otylia i Stanisław Abra-
mowscy 
1000  w intencji Ojca Św., 
Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 

Trwam i Naszego Dzien-

nika 
1130  + Zofia i Ludwik 
1300 zbiorowa; - intencja 
dz.-bł. w 85 rocznicę 
urodzin Eugeniusza Gał-
dy z prośbą o błogosła-
wieństwo dla rodziny; - 
o zdrowie i bł. BoŜe dla 
Jana i Jacka Kalinow-
skich; - o zdrowie i bł. 
BoŜe dla Aliny Burzec-
kiej i Tomasza Burzec-
kiego; + Jadwiga Borow-
ska w 7 r. śm.; + Krysty-
na, Kazimiera, Wojciech, 
Wojciech Pietrusiński, 
Teresa i Józef Ziółkow-
scy; + Helena i Bolesław 
Jedynak i ich synowie; 
Franciszek i Sławomira 
(k) Jedynak; + Irena 
Jaworowska w 30 dni po 
śmierci; + Adolfa (k) 

Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; dzięk-
czynno-błagalna w 48 
rocznicę urodzin Jacka  z 
prośbą o zdrowie, światło 
Ducha Świętego, BoŜe 
błogosławieństwo i opie-
kę Matki BoŜej dla niego 
i całej rodziny; 
1930 - o BoŜe błogosła-
wieństwo dla Ryszarda i 
Beaty  

11 marca, czwartek  
700  + Danuta, Stefania, 
Zofia, Jadwiga, Cecylia, 
Halina, Daniela, Roman, 
Tadeusz, Marian oraz 
zmarli z rodziny Ludwi-
niaków i Konarskich 
800   + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
11 
1800  + Antonina śe-
browska w 1 r. śm., Cze-
sława (k) i Karol śebro-
wscy  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkiego Po-
stu 

7 marca 2010 
• Dziś zaczynamy rekolekcje. Prowadzić je 

będzie O. Szczepan Sztuka OSB, Mistrz 
Nowicjatu z Tyńca. Nauki rekolekcyjne roz-
poczną się w niedzielę i będą głoszone na 
kaŜdej Mszy św., a w poniedziałek, wtorek i 
środę na Mszach św. o godz. 7, 10, 18 i 
19.30. W tych dniach intencja Mszy św., 
planowanej na godzinę 8, będzie odpra-
wiona o 10. Spowiedź św. rozpocznie się 
pół godziny przed kaŜdą Mszą Św. Reko-
lekcje dla dzieci i młodzieŜy odprawiane 
będą według programu ustalonego z dyrek-
cjami szkół. 

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 
14. rok Ŝycia we wszystkie piątki w ciągu 
roku oraz Środę Popielcową. 

⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w 
Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek 
wszystkich między 18. a 60. rokiem Ŝycia 

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się od 
chrześcijanina podjęcia innych form pokuty 

⇒  W kaŜdy piątek w Wielkim Poście odpra-
wiana jest Droga KrzyŜowa o godz. 17:15 i 
19.00  

⇒  W kaŜdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 
17:15 uczestniczymy w Gorzkich śalach z 
kazaniem pasyjnym. 

• Na ołtarzu w kaplicy Matki BoŜej wyłoŜona 
jest Księga Zmarłych. Na kaŜdy dzień roku 
modlitwą otaczamy zmarłych, którzy ode-
szli do Domu Pana. Księga obejmuje zmar-
łych z ostatnich dwóch lat. Jeśli rodzina lub 

W tym czasie przyszli 
niektórzy i donieśli Mu o 
Galilejczykach, których 
krew Piłat zmieszał z 
krwią ich ofiar. Jezus im 
odpowiedział: CzyŜ my-
ślicie, Ŝe ci Galilejczycy 
byli większymi grzeszni-
kami niŜ inni mieszkańcy 
Galilei, Ŝe to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo 
myślicie, Ŝe owych osiem-
nastu, na których zwaliła 
się wieŜa w Siloam i 
zabiła ich, było większy-
mi winowajcami niŜ inni 
mieszkańcy Jerozolimy? 
Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie. I opowie-
dział im następującą 
przypowieść: Pewien 
człowiek miał drzewo 
figowe zasadzone w swo-
jej winnicy; przyszedł i 
szukał na nim owoców, 
ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: Oto 
juŜ trzy lata, odkąd przy-
chodzę i szukam owocu 
na tym drzewie figowym, 
a nie znajduję. Wytnij je: 
po co jeszcze ziemię 
wyjaławia? Lecz on mu 
odpowiedział: Panie, 
jeszcze na ten rok je pozo-
staw; ja okopię je i obłoŜę 
nawozem; moŜe wyda 
owoc. A jeśli nie, w przy-
szłości moŜesz je wyciąć. 

Wj 3,1-8a.13-15; 
Pan jest łaskawy,  
pełen miłosierdzia 
1 Kor 10,1-6.10-12; 
Łk 13,1-9 



ktoś chciałby dokonać wpisu do Księgi 
Zmarłych proszony jest o kontakt w zakry-
stii lub w kancelarii parafialnej. 

• Siostry Prezentki uruchamiają z dniem 1 
września 2010r. niepubliczne przedszkole 
katolickie - w budynku przy ul. VII Po-
przecznej 3 (róg Trawiastej i VII Poprzecz-
nej) w Warszawie - Aninie. Przyjmowanie 
zgłoszeń do przedszkola rozpoczęto 8 lute-
go 2010r. za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: 
aninprez.przedszkole@gmail .com.   
Tel. kontaktowy w sprawie zgłoszenia dzie-
ci: 696 138 885, z s. Maksymilianą, od pon. 
do soboty w godz. od 16.00 do 18.00 

• Otwarty parafialny turniej ping-ponga dla 
dzieci i młodzieŜy  odbędzie się za tydzień, 
14 III, w godzinach 14-16, w dawnym kinie 
WRZOS. Towarzysko będzie moŜna grać w 
piłkarzyki i bilard. Zapisy pod adresem e-
mailowym: zawodyanin@gmail.com i 
osobiście u ks. Konrada. Ks. Konrad zapra-
sza równieŜ potencjalnych sponsorów. 
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w 
organizację imprezy, zapraszamy na spo-
tkania młodzieŜy wybierzmowanej, w kaŜ-
dą niedzielę, o 19 w harcówce. 

• Wielkopostny numer Salve Regina, ty-
dzień temu, rozszedł się błyskawicznie. 
Dziś dodruk. Zapraszamy do lektury. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie 
⇒ Maciej Władysław Szczypiński, kawaler z 

parafii tutejszej i Aleksandra Barbara 
Chodkiewicz, panna z Warszawy 

⇒ Marek Łukasz Smoliński, kawaler z para-
fii tutejszej i Agnieszka Małgorzata Osik, 
panna z parafii Św. Michała Archanioła i 
Floriana w Warszawie 

III Niedziela Wielkiego 
Postu – 7.03 

 
 Najtrudniej jest zacząć 

 
 W największym skrócie 
ujmując myśl przewodnią 
dzisiejszych czytań Słowa, 
to: nie wystarczy być wybra-
nym przez Boga, ale trzeba 
to wybranie realizować, 
trzeba spełniać wymagania 
związane z tym faktem. 
Mówi dziś św. Paweł, Ŝe 
wszyscy wędrujący z Egiptu 
do ziemi obiecanej cieszyli 
się obecnością Boga, który 
im wskazywał drogę. Wszy-
scy przeszli przez morze w 
cudowny sposób. Wszyscy 
poŜywali ten sam pokarm i 
napój na pustyni. Wszyscy 
mieli idealną sytuację, „lecz 
w większości z nich nie 
upodobał sobie Bóg”. To 
słowo „wszyscy”, podejmuje 
Jezus: „Jeśli się nie nawróci-
cie, wszyscy podobnie zgi-
niecie”. Nikt z nas nie jest 
wolny od grzechu. Wszyscy 
potrzebujemy łaski nawróce-
nia, takŜe jako wspólnota i 
jako rodzina ludzka. Ludz-
kość istnieje i funkcjonuje 
na zasadzie rodziny podzie-
lającej wspólny los. Wspól-
nie teŜ musimy pokutować i 
nawracać się. W znanych 
nam Maryjnych objawie-
niach, których treścią jest 
nawrócenie i pokuta, Matka 
BoŜa kieruje zazwyczaj swe 
apele do całego świata, do 
wszystkich ludzi. Gdybyśmy 
usłyszeli i zrozumieli Jej 
Ŝyczenie, Ŝe jest sens odpo-
wiadać na zło dobrem, się-
gać po dobro, mimo, Ŝe inni 
nie chcą odwrócić się od zła, 
to zaczęlibyśmy krzewienie 
dobra od siebie, a to właśnie 
najtrudniej jest zacząć. 



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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
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 ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

12 marca, piątek 
700  - o bł. BoŜe i zdro-
wie dla siostry Krystyny 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
12 
1715 Droga KrzyŜowa 
1800 zbiorowa: + Kry-
styna Saganek 
1900 Droga KrzyŜowa 

13 marca, sobota 
700  - za parafian 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
13 
1800  + Anna, Genowefa i 
Stanisław Baranek; Hen-
ryk Bogucki, Maria i 
Franciszek Luchowscy; 

IV Niedziela Wielkiego 
Postu, 14 marca 

 
700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
14 
830  + Marian Gałecki w 
8 r. śm. 
1000  zajęta 
1130  + Helena i Ignacy 
Strzała i ich dzieci 
1300 + Bronisława, Jan, 
Katarzyna, Janina Szysz-
ko, Gabriela, Stanisław 
Knor, Jan Lewiński 
1715 Gorzkie śale  
1800  zajęta 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


