
700  o zdrowie, błogosła-
wieństwo BoŜe i potrzeb-
ne łaski dla Zbysława 
Szwaj 
800  + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 17 
1800  zbiorowa: - W in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Zbigniew 
Toth; + Jan Kowalski w 
27 rocznicę śmierci; + 
Mieczysław Ładno; + 
Marian Damian Dubrzyń-
ski w 1 rocznicę śmierci; 
+ Józefa (k) Pudłowska, 
Józef Sawicki, Józef Zie-
miański; + Helena i Józef 
Skorupka; + Józefa (k) i 
Józef Grodziccy, 

18 marca, czwartek  
700  + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 18 
800   o zdrowie dla Geno-
wefy Kurnawa; +Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak, Jan Szostak 
1800  + Leokadia i Feliks 
Kamińscy, Jan Kamiński  
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700  + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 14 
830  + Marian Gałecki w 8 
r. śm. 
1000  +Józef Sikora, cr. 
Sikorów  
1130  + Helena i Ignacy 
Strzała oraz ich dzieci 
1300 + Bronisław, Jan, 
Katarzyna, Janina Szysz-
ko, Gabriela, Stanisław 
Knor, Jan Lewiński 
1715 Gorzkie śale  
1800  + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Zofia i Jerzy 
Zembowicz, Krystyna i 
Kazimierz PieniąŜek, 
Jadwiga Wilczańska i 
zmarli z ich rodzin 
 
15 marca, poniedziałek  

700  + Kazimierz, Józefa 
(k), Franciszek Zajączko-
wscy 
800  + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 15 
1800  zajęta 

16 marca, wtorek  
700  + Marianna Adamek-
Krüger 
1000  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 16 
1800  + Marianna Staro-
brzyńska w r. śm. 

17 marca, środa  

19 marca, piątek 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
JÓZEFA, OBLUBIEŃ-
CA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY 
700  - w dniu urodzin o 
zdrowie i BoŜe błogosła-
wieństwo dla Maksymi-
liana Szwaj i o potrzebne 
łaski dla jego rodziny i o 
łaskę wiary 
700  + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 19 
1000  zajęta 
1715 Droga KrzyŜowa 
1800 zbiorowa: + Józef  i 
Józefa (k) Pełka, Józef  
Małyska, Józef śak; Józe-
fa (k) i Zbigniew Debel-
scy, cała rodzina Pastu-
łów, Mone, Filowicz; + 
Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal; Józef i Józefa (k) 
Jaros, Władysław i Feliks 
Jaros 
1900 Droga KrzyŜowa 

20 marca, sobota 
700  + Józefa (k) i Alek-
sander Kalata, Józefa (k) i 
Michał Sowa 

800  + Aniela Wyczółkow-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na IV Niedzielę Wielkiego Postu 

14 marca 2010 
• Zakończyły się rekolekcje parafialne i rekolek-

cje licealistów. Bardzo serdecznie dziękujemy O. 
Szczepanowi Sztuce OSB za prowadzenie nas 
ścieŜkami ojców Kościoła i św. Benedykta. Dzię-
kujemy równieŜ bardzo serdecznie ks. Konradowi, 
Dyrekcji, katechecie i nauczycielom za przeprowa-
dzenie rekolekcji dla młodzieŜy. Ojcom Orioni-
stom, księŜom rezydentom, p. organiście z rodziną, 
młodzieŜy, scholi i wszystkim wspierającym w 
rekolekcyjnym zamyśleniu - najserdeczniejsze Bóg 

zapłać. 
• Wielkie podziękowanie pragniemy złoŜyć wszyst-

kim darczyńcom za ofiary złoŜone na budowę ko-
ścioła św. Benedykta na Sadulu. 

• W piątek 19 marca w uroczystość św. Józefa za-
praszamy na Mszę św. o godz. 7, 10 i 18. W tę 
uroczystość post nie obowiązuje. Tego dnia przy-
pada 5. rocznica sakry biskupiej naszego Pasterza - 
Ks. Abpa Henryka Hosera. Pamiętajmy o Nim w 
naszych modlitwach. 

• Prosimy naszych parafian o przynoszenie 
„zielonego” czyli bukszpanu, cisu, wierzby, tui na 
przygotowanie palm wielkanocnych. Panie i 
wszystkich woluntariuszy do robienia palm zapra-
szamy jutro po Mszy św. o godz. 8.00 do salki 
katechetycznej. 

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obo-

wiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok Ŝycia 
we wszystkie piątki w ciągu roku oraz Środę Po-
pielcową. 

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

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania wstrze-
mięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina 
podjęcia innych form pokuty 

⇒  W kaŜdy piątek w Wielkim Poście odprawiana 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 

W owym czasie zbliŜali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi. Opowiedział 
im wtedy następującą przypowieść: 
Pewien człowiek miał dwóch synów. 
Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj 
mi część majątku, która na mnie 
przypada. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, odjechał w 
dalekie strony i tam roztrwonił swój 
majątek, Ŝyjąc rozrzutnie. A gdy 
wszystko wydał, nastał cięŜki głód w 
owej krainie i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał do 
jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola Ŝeby pasł 
świnie. Pragnął on napełnić swój 
Ŝołądek strąkami, którymi Ŝywiły się 
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: IluŜ to 
najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; juŜ nie 
jestem godzien nazywać się twoim 
synem: uczyń mię choćby jednym z 
najemników. Wybrał się więc i poszedł 
do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył 
się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A 
syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie, juŜ nie 
jestem godzien nazywać się twoim 
synem. Lecz ojciec rzekł do swoich 
sług: Przynieście szybko najlepszą szatę 
i ubierzcie go; dajcie mu teŜ pierścień 
na rękę i sandały na nogi. Przyprowadź-
cie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, poniewaŜ ten mój 
syn był umarły, a znów oŜył; zaginął, a 
odnalazł się. I zaczęli się bawić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał 
na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, poniewaŜ odzyskał go 
zdrowego. Na to rozgniewał się i nie 
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 
i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedzał 
ojcu: Oto tyle lat ci słuŜę i nigdy nie 
przekroczyłem twojego rozkazu; ale 
mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, Ŝebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak 
wrócił ten syn twój, który roztrwonił 
twój majątek z nierządnicami, kazałeś 
zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on 
mu odpowiedział: Moje dziecko, ty 
zawsze jesteś przy mnie i wszystko 
moje do ciebie naleŜy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, Ŝe ten brat twój 
był umarły, a znów oŜył, zaginął a 
odnalazł się. 

Joz 5,9-12;  
Skosztujcie wszyscy,  
jak dobry jest Pan Bóg 
2 Kor 5,17-21;  
Łk 15,1-3,11-32 



pasyjnym. 
• Na ołtarzu w kaplicy Matki BoŜej wyłoŜona jest 

Księga Zmarłych. Na kaŜdy dzień roku modlitwą 
otaczamy zmarłych, którzy odeszli do Domu Pana. 
Księga obejmuje zmarłych z ostatnich dwóch lat. 
Jeśli rodzina lub ktoś chciałby dokonać wpisu do 
Księgi Zmarłych proszony jest o kontakt w zakry-
stii lub w kancelarii parafialnej. 

• Zgodnie z corocznym zwyczajem, w Niedzielę 
Palmową, Komisja Charytatywna organizuje zbiór-
kę Ŝywności i darów pienięŜnych na paczki świą-
teczne dla dzieci i osób potrzebujących. Liczymy 
na pomoc parafian i serdecznie dziękujemy za 
wsparcie. 

• W dniach 21-23 maja b.r. Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej organi-
zuje kurs dla wychowawców kolonijnych. Koszt 
kursu ok.. 40zł (dla wychowawców wyjeŜdŜają-
cych z Caritasem - bezpłatnie). BliŜsze informacje 
i zgłoszenia pod numerem telefonu: 22 619 44 76. 

• Długo zapowiadany turniej ping-ponga rozpocz-
nie się dzisiaj, o godzinie 14, w dawnym kinie 
WRZOS. ŚwieŜo wybierzmowani młodzi parafia-
nie i ksiądz Konrad z serca dziękują fundatorom 
atrakcyjnych nagród, oraz państwu, którzy wypo-
Ŝyczyli drugi stół.  

•  Spotkania młodzieŜy wybierzmowanej dziś, wy-
jątkowo, nie będzie :(. Następne juŜ za tydzień o 
godzinie 19 w harcówce.  

• W tym roku mija 20. rocznica pierwszej piel-
grzymki z naszej parafii do Sanktuarium Miłosier-
dzia BoŜego w Krakowie - Łagiewnikach. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich chętnych do udzia-
łu w tegorocznej pielgrzymce w dniu 11 kwietnia 
2010, tj. w Święto Miłosierdzia BoŜego. Zapisy i 
informacje u p. Stanisława, ul. Rzeźbiarska 65, 
Tel. 22 812 52 24 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie 
⇒ Maciej Władysław Szczypiński, kawaler z parafii 

tutejszej i Aleksandra Barbara Chodkiewicz, 
panna z Warszawy 

⇒ Marek Łukasz Smoliński, kawaler z parafii tutej-
szej i Agnieszka Małgorzata Osik, panna z para-
fii Św. Michała Archanioła i Floriana w Warsza-
wie 

IV Niedziela Wielkiego 
Postu – 14.03 

 
 Pojednanie 

 
 Liturgia dzisiejszej nie-
dzieli, a zwłaszcza czytanie 
Słowa, tchnie prawdą po-
jednania, a „wszystko to 
pochodzi od Boga, który 
pojednał nas ze sobą przez 
Chrystusa i zlecił nam 
posługę pojednania” – 
mówi św. Paweł. Sam 
Chrystus obrazuje nam tę 
prawdę w przypowieści o 
marnotrawnym synu i miło-
siernym ojcu. Ta prawda 
więc pochodzi od Boga. To 
niby takie proste i znane od 
wieków, a takie aktualne i 
trudne do zrealizowania. 
Wiemy co jest dobre, a nie 
potrafimy tego spełnić; 
wiemy co jest złe, a nie 
moŜemy się od tego po-
ws t r zymać .  Ni e s t e t y 
wszystko jest w nas pomie-
szane: najlepsze chęci z 
zawinionym lenistwem, 
zrywy gorliwości z okresa-
mi stagnacji, itp. Zresztą 
najtrudniej jest pokonywać 
siebie i zdecydować się 
zacząć. Ta moŜliwość zej-
ścia na dno istniała dawniej 
i istnieje dziś, ale dziś jest 
więcej pokus i głębsze dno. 
ZauwaŜmy, Ŝe u syna mar-
notrawnego dopiero na 
samym końcu zaczyna się 
refleksja i droga odwrotu od 
zła. Ale człowiek przyzna-
jący się do swoich rzeczy-
wistych błędów wie, Ŝe jest 
człowiekiem prawdy i 
ratuje swoją godność. Po-
cieszający jest obraz ocze-
kującego ojca. Ujrzał syna z 
daleka. Wita pierwszy. 
Obsypuje pocałunkami i 
przywraca mu godność 
syna. 



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. 

ska – gregoriańska 20 
1800  + Barbara, Genowe-
fa, Kazimierz Szymańscy, 
Marianna i Józef Biernat 
 

V Niedziela Wielkiego 
Postu, 21 marca 

 
700  + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 21 
830  + Jacek Kruszewski 
1000  + Józef i Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan, 
Walenty Pełka 
1130  zajęta 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Szymon Szczypiór; - o 
zdrowie dla Marianny 

Pełka, córki GraŜyny i 
syna Marcina, Zbyszka i 
jego córek: Marty i San-
dry oraz Ŝony Krystyny; 
+ Józef Gruszczyński w 
22 r. śm.; + Ignacy Pro-
kop w 14 r. śm.; 
+Wacław Pełka w 2 r. 
śm.; + Bogusław i An-
drzej Jezierscy; + Wasil 
Kaczan w 8 r.śm.; + Hali-
na Godlewska z racji 
urodzin; 
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. 


