
2 r. śm. 
5 kwietnia, poniedziałek 
w Oktawie Wielkanocy  

830  + w rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej o Ŝycie wiecz-
ne dla kpt pilota Wacława 
Cecota 
1000  + Ryszarda (k) 
Urawska z racji urodzin i 
imienin 
1130  + Kazimiera, Anto-
ni, Salomea Pawalscy  
1300 + Jan i Zofia Broda, 
Konstanty i Maria Barań-
scy, Aleksander i Broni-
sława (k) Jabłońscy; 
chrzest: Antoni Andrzej 
Łozowski-Kowalik 

1800  + Marianna Zalew-
ska, Wiesław Zalewski w 
14 r. śm. 

6 kwietnia, wtorek w 
Oktawie Wielkanocy 

700  + Stanisław Kot w 23 
r. śm., Helena i Tadeusz 
Kot 
800  + Marianna, Jan, 
Aleksander (m), Aleksan-
dra (k), Władysław, Eu-
geniusz i Wacław, Aniela 
i Edmund 
830  - o szczęśliwą opera-
cję dla Anny 
1800  + Maria i Wacław 
Ziółkowscy 

7 kwietnia, środa w 
Oktawie Wielkanocy  

700  + Bogumiła (k) Trze-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zmartwychwstania 

04.04.2010 

4 kwietnia, Niedziela 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
600 REZUREKCJA - za 
parafian 
830  + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Stani-
sław, Mikołaj, Włady-
sław, Józef Wochniak 
1000  - aby Zmartwych-
wstały Chrystus napełniał 
naszą parafię radością, 
pokojem i nadzieją w 
zwycięstwo dobra 
1130  + c.r. Hornów, Tu-
szyńskich, Cieślaków i 
Wełnickich  
1300 zbiorowa; chrzest: 
Nikola śbikowska, Jakub 
Wesołowski, Nina Anto-
nina Osiak; - o zdrowie 
Palomki, Beaty, Eulalii i 
Zbigniewa; - dz.-bł. w 30 
r. ślubu Jolanty i Mariu-
sza RóŜackich; + Marian 
Fluksik i jego Rodzice; + 
Jadwiga i Mieczysław 
Umiastowscy; + Stanisła-
wa (k) Frelek; +Helena 
Malewska;  + ElŜbieta 
Anna Kaczmarczyk-
Rudnik w 30 dni po śm.; 
+ Edyta Szczepkowicz w 
1 r.śm. c.r. Zientara, Ku-
dła, Wołoszyn;  + Halina 
Godlewska w ½ roku po 
śmierci 
1800  + Lucjan Bryński w 

ciakowska w 18 r. śm. 
800  + Jadwiga, Genowefa, 
Bronisława (k), Marianna, 
Roman, Zygmunt, Hen-
ryk, Marian, Tomasz, 
Władysław oraz zmarli z 
całej rodziny Rosów i 
Cesarskich 
1800  zbiorowa: - W in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Ryszard, Jerzy, 
Aleksander; + Roman, 
Helena, Kazimierz Tre-
ger, Jerzy Rajmund Ka-
miński 
8 kwietnia, czwartek w 
Oktawie Wielkanocy 

700  + Jan i Barbara Szo-
cińscy 
800  + Krystyna Teresa 
Figielska w miesiąc po 
pogrzebie 
1800 + Stanisław Chmiel 
w 65 r. śm. w obozie 
koncentracyjnym, jego 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

4 kwietnia 2010 
 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne  
i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze 
sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej 

głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został  
ofiarowany jako nasza Pascha. 

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który 
zgładził grzechy świata. On przez swoja śmierć 

zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając 
przywrócił nam Ŝycie. (Prefacja Wielkanocna) 

 
Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosła-
wionych Świąt Wielkanocnych wszystkim Wam 
Siostry i Bracia Ŝyczą KsięŜa naszej parafii. 
 
• Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, 

Procesji Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dzię-
kujemy Wam wszystkim, szczególnie dziękujemy 
całej Asyście. 

• Serdecznie dziękujemy wszystkim za złoŜone 
ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wy-
strój kościoła. 

• Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz 
pomagali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa - 

Siostrze ElŜbiecie, P. Stanisławowi, P. Leszkowi. 
• Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygoto-

wały plamy na minioną Niedzielę Palmową. 
Zebrane przez nie ofiary - 7120 zł przekaŜemy na 
pomoc w budowie kościoła św. Benedykta. Bardzo 
dziękujemy za ofiary złoŜone na Grób Pański 

(5030zł i 1$). Bóg zapłać. 
• W przyszłą niedzielę ofiarami do puszki będziemy 

mogli wspomóc fundację, która spieszy pomocą 
dzieciom niewidomym. 

• Wszystkim grupom parafialnym oraz parafia-
nom, którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Pas-

chalnego, w Adoracji, w prowadzeniu Ciemnej 

Jutrzni: Siostrom Zakonnym, scholi i ministrantom 
z serca dziękujemy. 

• Dzisiaj i jutro nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 
• Jutro Msze św. będą odprawione według następu-

Pierwszego dnia po 
szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria 
Magdalena udała się do 
grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i przy-
była do Szymona Piotra i 
do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: Zabrano 
Pana z grobu i nie wie-
my, gdzie Go połoŜono. 
Wyszedł więc Piotr i ów 
drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni oby-
dwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leŜące 
płótna, jednakŜe nie 
wszedł do środka. Nad-
szedł potem takŜe Szy-
mon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leŜące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, 
leŜącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym 
miejscu. Wtedy wszedł 
do wnętrza takŜe i ów 
drugi uczeń, który przy-
był pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które 
mówi/, Ŝe On ma po-
wstać z martwych. 

Dz 10,34a.37-43;  
W tym dniu wspaniałym 
wszyscy się weselmy 
Kol 3,1-4; sekwencja;  
J 20,1-9  



jącego porządku: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone są na KUL. 

• Przyszła niedziela jest Niedzielą Miłosierdzia 

BoŜego. O godz. 15.00 zapraszamy wiernych na 
Koronkę do Miłosierdzia BoŜego. Trwa Nowenna 
do Miłosierdzia BoŜego. W święto Miłosierdzia 
BoŜego jest organizowana autokarowa pielgrzym-
ka do Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w Krako-
wie-Łagiewnikach. Wyjazd o godz. 5.15 sprzed 
naszego kościoła. 

• Jutro nie będzie wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu. 

• Zlot Gwiaździsty Jasna Góra 2010. Motocykliści 
z Księdzem Proboszczem wyruszają z parkingu 
kościelnego 18 kwietnia o godz.5.30. W progra-
mie: przejazd ulicami Częstochowy, Msza św. o 
godz. 12.00 pod Wałami Jasnogórskimi. Powrót do 
Anina ok. godz. 19.00. 

• W sobotę, 10 IV, przypada wigilia Niedzieli Miło-
sierdzia BoŜego. 2 kwietnia 2005 roku przypadał 
równieŜ ten dzień. O godz. 19.00 zapraszamy dzie-
ci do sali na dole na fragmenty filmu FAUSTYNA. 
O godz. 20.00 w kościele odprawiona będzie Msza 
święta w intencji rychłej beatyfikacji i kanoni-
zacji Jana Pawła II, następnie modlitwa uwielbie-
nia do godziny 21:37. 

• Za dwa tygodnie, w niedzielę 25 IV, o godzinie 
15:30, w dawnym kinie WRZOS odbędzie się II 
turniej ping-ponga. Gdyby ktoś chciałby włączyć 
się w organizację - zapraszamy na spotkania mło-
dzieŜy wybierzmowanej, w niedziele o godzinie 19 
w harcówce. Sponsorzy nagród proszeni są o kon-
takt z księdzem Konradem. 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie 
⇒ Aleksander Roman Celiński, kawaler z par. tutej-

szej i Weronika Drewnik, panna z par. MB Nie-
ustającej Pomocy w Warszawie 

⇒ Piotr Robert Włodarczyk, kawaler z par. War-
szawa - Włochy i Karolina Bałkowiec, panna z 
par. tutejszej 

⇒ Tomasz Błaszczak, kawaler z par. tutejszej i 
Agnieszka Wichrowska, panna z par. św. Fran-
ciszka w Warszawie 

Uroczystość  
Zmartwychwstania  

Pańskiego  
– 4.04 

 
 Prawda o zmartwychwsta-
niu Chrystusa jest centralną 
prawdą chrześcijaństwa. 
Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa jest ośrodkiem 
wiary i Ŝycia Kościoła w 
ciągu wieków. Dziś po-
twierdzamy to sercem i 
umysłem wraz z całym 
Kościołem, tak jak przez 
wszystkie wieki, Ŝe Chry-
stus, Syn BoŜy, urodzony z 
Maryi Dziewicy, znany 
Uczniom i Apostołom, 
został umęczony, ukrzyŜo-
wany, złoŜony do grobu – 
trzeciego dnia zmartwych-
wstał i Ŝyje. Zmartwych-
wstanie Pańskie, to święto 
najbardziej radosne, bo 
głoszące zwycięstwo Ŝycia 
nad śmiercią. Budzi nadzie-
ję spełnienia się pragnień i 
mówi, Ŝe Ŝycie nasze tutaj 
na ziemi posiada głęboki 
sens, ukazuje w pełnym 
blasku zasady i wartość 
naszej wiary. Cała nasza 
istota wyraŜa naturalną 
wolę Ŝycia i ustawicznego 
trwania. Zawiera w sobie 
Ŝywiołowy pęd do nie-
śmiertelności. Stąd cieszy 
się kaŜdy człowiek wszel-
kim przejawem Ŝycia i 
poświęca wszystko, by to 
Ŝycie zachować. Jezus 
Chrystus przyniósł nam 
pełną prawdę o Bogu i 
człowieku. „Przyszedł, aby 
wszyscy Ŝycie mieli i obfi-
cie mieli”. Wskazał nam 
drogę do Ŝycia. Zdobył go 
dla nas swoją ofiarą i po-
twierdził swoim Zmar-
twychwstaniem. 



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. 

rodzice i brat 
9 kwietnia, piątek w 
Oktawie Wielkanocy 

700  + Janina i Józef Wo-
jewódzcy, Stanisława (k) 
i Piotr MęŜyńscy 
800  za parafian 
1800  zbiorowa: + Ser-
giusz Tomaszewski w 13 
r. śm. i c. r. Tomaszew-
skich; + Edward Lasota; 
+Władysław i Bogusław 
Trojan z racji urodzin 

10 kwietnia, sobota w 
Oktawie Wielkanocy 

700  + Władysława (k) 
Gałda w 27 r. śm. 
800  + Zdzisław Branicki 
w 1 r. śm. 

1800  + Jan, Marianna, 
Wiktoria Cyrnych, Hen-
ryk Jakubowski 

11 kwietnia, Niedziela 
Miłosierdzia BoŜego 

700 za parafian 
830  zajęta 
1000  + Zofia Dymek w 6 
r. śm. 
1130  + Wacław w 70 r. 
śm., c.r. Stankiewiczów, 
Tyszkiewiczów i Chodor-
ków  
1300 zajęta. chrzest: Da-
niel Stasiński 
1500 naboŜeństwo i ko-
ronka do Miłosierdzia 
BoŜego 

1800  + Tomasz Wąsowicz 
w 3 r. śm. 

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. 


