
22 marca, poniedziałek  
700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
22 
800 + Anastazja, Aleksan-
der i Wiktor Baranowie 
1800   + Albina (k), Józef 
Samojlik, Alfons , Kazi-
mierz Samojlik,  cr. Sa-
mojlików i Draczyńskich 

23 marca, wtorek  
700  - o łaskę zdrowia dla 
Ireny 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
23 
1800  + Jan Gajda w 7 r. 
śm. 

24 marca, środa  
700  - o łaskę zdrowia dla 
Ireny 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
24 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - dzięk-
czynna w 16 rocznicę 
urodzin Jakuba i całej 
Rodziny; - o zdrowie i 
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700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
21 
830  + Jacek Kruszewski 
1000  + Józef i Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan, 
Walenty Pełka 
1130  +Anna Socha w 11 
dzień po śmierci, Stefa-
nia Darkowska w 9 rocz-
nicę śmierci 
1300 zbiorowa: - o zdro-
wie dla Marianny Pełka, 
córki GraŜyny i syna 
Marcina, Zbyszka i jego 
córek: Marty i Sandry 
oraz Ŝony Krystyny; + 
Józef Gruszczyński w 22 
r. śm.; + Ignacy Prokop 
w 14 r. śm.; +Wacław 
Pełka w 2 r. śm.; + Bogu-
sław i Andrzej Jezierscy; 
+ Wasil Kaczan w 8 
r.śm.; + Halina Godlew-
ska z racji urodzin; + 
Józefa (k) Stępień w 7 r. 
śm. 
1715 Gorzkie śale  
1800  - o zdrowie i dalszą 
BoŜą opiekę dla ElŜbiety 
i Zbigniewa w 55 roczni-
cę ślubu 
 

potrzebne łaski od Boga 
Miłosiernego i nieustają-
cą opiekę Matki BoŜej z 
racji imienin dla Kazi 
Szymańskiej i Marii 
Oszczędłowskiej; - dzięk-
czynna za 70 lat Ŝycia 
Marii z prośbą o zdrowie 
i BoŜe błogosławieństwo 
na dalsze lata; + Anna 
Socha;  + Jerzy Nowicki 
w miesiąc po pogrzebie; 
+ Wacława (k) Zmorska 
w 30 dni po śmierci; + 
Maria, Makary, Tadeusz 
Churscy, Urszula Jaku-
bowska, Barbara Kalisz, 
Bronisława (k) Zaleśkie-
wicz, Alojzy Fryza; 

25 marca, czwartek  
UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA 
PAŃSKIEGO 

700  + Stanisław w 77 r. 
śm., Marianna w 39 r. 
śm., Helena w 12 r. śm.  
1000   + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
25 
1800  + Maria i Romuald 
Prochal, cr. Prochalów  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na V Niedzielę Wielkiego Postu 

21 marca 2010 
• W czwartek 25 marca w Uroczystość Zwiastowa-

nia Pańskiego zapraszamy na Mszę św. o godz. 7, 
10 i 18.  

• 25 marca przypada 18. rocznica erygowania diece-
zji warszawsko-praskiej i 23. rocznica sakry bisku-
piej Ks. Biskupa Stanisława Kędziory. Naszą mo-
dlitwą otoczmy nasz Kościół i Ks. Biskupa. 

• 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. 

• W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzie-
lę Palmową. Przed kaŜdą Mszą św. odbędzie się 
poświęcenie palm. Palmy będzie moŜna nabyć 
przed kościołem od pań. Naszymi ofiarami wspie-
ramy budowę świątyni św. Benedykta na Sadulu. 

• Ofiarami do skarbony Dar serca przygotowujemy 
dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy . 

• 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 
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 organizu-
je kurs dla wychowawców kolonijnych. Koszt kur-

Jezus udał się na Górę 
Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świąty-
ni. Cały lud schodził się 
do Niego, a On usiadłszy 
nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryze-
usze przyprowadzili do 
Niego kobietę którą 
pochwycono na cudzołó-
stwie, a postawiwszy ją 
pośrodku, powiedzieli do 
Niego: Nauczycielu, tę 
kobietę dopiero pochwy-
cono na cudzołóstwie. W 
Prawie MojŜesz nakazał 
nam takie kamienować. 
A Ty co mówisz? Mówili 
to wystawiając Go na 
próbę, aby mieli o co Go 
oskarŜyć. Lecz Jezus 
nachyliwszy się pisał 
palcem po ziemi. A kiedy 
w dalszym ciągu Go 
pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: Kto z was jest 
bez grzechu, niech pierw-
szy rzuci na nią kamień. I 
powtórnie nachyliwszy 
się pisał na ziemi. Kiedy 
to usłyszeli, wszyscy 
jeden po drugim zaczęli 
odchodzić, poczynając od 
starszych, aŜ do ostat-
nich. Pozostał tylko Jezus 
i kobieta, stojąca na 
środku. Wówczas Jezus 
podniósłszy się rzekł do 
niej: Kobieto, gdzieŜ oni 
są? Nikt cię nie potępił? 
A ona odrzekła: Nikt, 
Panie! Rzekł do niej 
Jezus: I Ja ciebie nie 
potępiam. - Idź, a od tej 
chwili juŜ nie grzesz. 

Iz 43,16-21;  
Pan Bóg uczynił  
wielkie rzeczy dla nas 
Flp 3,8-14;  
J 8,1-11 



su ok.. 40zł (dla wychowawców wyjeŜdŜających z 
Caritasem - bezpłatnie). BliŜsze informacje i zgło-
szenia pod numerem telefonu: 22 619 44 76. 

• 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 

• Dzieci i młodzieŜ z Koła Dziennikarskiego roz-
prowadzają dziś płytę CD z nagraniem nauk O. 
Szczepana Sztuki OSB z rekolekcji wielkopost-
nych.  

• Tydzień temu odbył się pierwszy parafialny 
turniej ping-ponga. Organizatorzy – przedsta-
wiciele młodzieŜy wybierzmowanej – z serca 
dziękują wszystkim uczestnikom i sponsorom 
nagród. Kolejne rozgrywki planowane są na 
kwiecień. 

• Po tygodniowej przerwie spotkanie młodzieŜy 
wybierzmowanej – dziś o 19:00 w harcówce. 

• W sobotę 27 III, o godzinie 12:30, planowany 
jest wyjazd do Ołtarzewa na misterium Męki 
Pańskiej. Informacje i zapisy u księdza Konra-
da. 

• Próby ministrantów przed Triduum Paschal-
nym odbędą się w sobotę 27 III podczas zbiórki 
o 11:00 i w Niedzielę Palmową zaraz po Mszy 
świętej o godzinie 13:00. 

• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym „Chata z pomysła-

mi” zaprasza na kiermasz kartek i ozdób świą-
tecznych. Prace uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy będzie moŜna zakupić na 
stoisku przed kościołem w niedzielę 21 marca 
po Mszach Świętych o godzinie 8.30, 10.00, 
11.30 i 13.00. A takŜe od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00 budynku ośrodka przy 
ul. Rzeźbiarskiej 46. 

V Niedziela Wielkiego 
Postu – 21.03 

 
 Nasza chwila 

 
 Jeśli dobrze przyjrzymy 
się sobie, to zauwaŜymy, 
Ŝe wszyscy mamy coś z 
faryzeuszy. Lubimy są-
dzić, demaskować i 
oskarŜać, ukrywając 
skrzętnie przed ludźmi 
swoje wady i słabości. 
CzyŜ moŜemy wszystko 
zrzucić na grzech pierwo-
rodny? Czy rzetelnie i 
prawdziwie współpracu-
jemy z łaską BoŜą? Bóg 
nie zbawia automatycz-
nie. Ale nie jesteśmy 
pozostawieni samym 
sobie. Chrystus przez 
swoją mękę i śmierć 
krzyŜową wysłuŜył nam 
łaskę przeobfitą, dającą 
„udział w Jego cierpie-
niach… i mocy Jego 
z m a r t w y c h w s t a n i a ” 
(czyt. II). Spotkanie 
Chrystusa z niewiastą 
przyłapaną przez „stróŜy 
moralności” na gorącym 
uczynku (patrz Ew.) jest 
wyraźnym dowodem, Ŝe 
„Bóg jest miłością, Ŝe 
Bóg nie chce śmierci 
grzesznika, ale Ŝeby się 
nawrócił i Ŝył”. Pokuta 
stanowi wielką przygodę 
człowieka. Polega ona na 
ratowaniu i zdobywaniu 
własnej godności i warto-
ści. Chrystus nie pamięta 
juŜ więcej grzechów. 
Przekreśla ich byt. Wzy-
wa do odnowy i przemia-
ny Ŝycia: „Idź, a od tej 
chwili juŜ nie grzesz”. 



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. 

26 marca, piątek 
700  - o łaskę zdrowia dla 
Ireny 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
26 
1715 Droga KrzyŜowa 
1800 zbiorowa:  
1900 Droga KrzyŜowa 
ulicami Anina 

27 marca, sobota 
700  za parafian 

800  + Aniela Wyczół-
kowska – gr. 27 
900 Msza święta na za-
kończenie  rekolekcji w 
SP 218 
1800  + Włodzimierz 
Kuliszkiewicz w 10 r. 

śm. 
VI Niedziela Wielkiego 

Postu - Palmowa, 28 
marca 

 
700  + Aniela Wyczół-
kowska – gr. 28 
830  - o zdrowie i BoŜe 
błogosławieństwo dla 
Hanny 
1000  K. R. 
1130  + Antoni i Genowe-
fa  
1300 + Zdzisław w 7 
r.śm. 
1715 Gorzkie śale  
1800  - intencja dzięk-
czynno-błagalna Heleny 
Płońskiej 

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. 


