
łaski i opiekę Matki 
Najświętszej dla Janka i 
Małgosi 
1800  Dzień Katyński – 
w intencji wszystkich 
pomordowanych, a 
szczególnie naszych 
mieszkańców: ppłka 
Stanisława Wilatow-
skiego, mjra Wacława 
Cecota, kapitana Józefa 
Markiewicza, por. Ry-
szarda\Paszkiewicza, 
por. Karola Świątka, 
por. Aleksandra Macieja 
Trojanowskiego, por. 
Ignacego Ziemiańskiego 
1800 +Wiktor, Antoni, 
Tadeusz, Alfreda (k) 
Senderowscy 

14 kwietnia, środa  
700  + Jerzy Borowski, 
Eugeniusz DzierŜanow-
ski 
800  za parafian 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - dziękczynna za 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Miłosierdzia BoŜego 

11.04.2010 

11 kwietnia, Niedziela 
Miłosierdzia BoŜego 

700 za parafian 
830  + Helena Bubik w 
11 r. śm., Anna Chir-
kowska 
1000  + Zofia Dymek w 6 
r. śm. 
1130  + Wacław w 70 r. 
śm., c.r. Stankiewiczów, 
Tyszkiewiczów i Cho-
dorków  
1300 + Genowefa, Mie-
czysław, Barbara. 
chrzest: Daniel Stasiń-
ski; Jakub Pyrzyna 
1500 naboŜeństwo i 
koronka do Miłosier-
dzia BoŜego; Msza św. 
w Intencji ofiar kata-
strofy samolotu w Ka-
tyniu 
1800  + Tomasz Wąso-
wicz w 3 r. śm. 
 
12 kwietnia, poniedzia-

łek  
700  + Piotr Narkiewicz 
800  + Hanna Genc 
1800  + Stanisław Jedy-
nak w 7 r. śm. 

13 kwietnia, wtorek  
700  + s. Weronika Sawa 
800  - o poprawę zdrowia 
i ulgę w cierpieniu dla 
Teresy, o potrzebne 

łaskę odbytej pielgrzym-
ki do Sanktuarium Bo-
Ŝego Miłosierdzia i jej 
owoce; +Ryszard Jan 
Ponikowski w miesiąc 
po pogrzebie; + Danuta i 
Bogdan Pławscy, c.r. 
Pławskich i Cichowi-
czów 
15 kwietnia, czwartek  

700  + Katarzyna RyŜko 
w 15 r.śm. 
800  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 1 
1800 + Ewa Kędziorek w 
14 r.śm. 

16 kwietnia, piątek  
700  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 2 
800  - o bł. BoŜe i zdro-
wie dla mamy i babci w 
99 rocznicę urodzin 
1800  zbiorowa:  

17 kwietnia, sobota  
700  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 3 
800  + Halina, Roman, 
Maria i Ludwik  
1800  + Józefa (k) i Piotr 
Michaluk 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na Niedzielę Miłosierdzia BoŜego 

11 kwietnia 2010 
• Dziś o godz. 15.00 zapraszamy wiernych na 

Koronkę do Miłosierdzia BoŜego. Po wspólnej 
modlitwie będzie odprawiona Msza św. w 
intencji ofiar tragicznej katastrofy w Katy-
niu. 

• Modlitwą naszą ogarniamy pielgrzymów, 
szczególnie z naszej parafii upraszających 
BoŜe łaski w Sanktuarium Miłosierdzia BoŜe-
go w Krakowie-Łagiewnikach. 

• Z racji na Ŝałobę narodową zapowiadana fun-
dacja na rzecz pomocy dla dzieci niewido-
mych odwołała dzisiejszą zbiórkę do puszki. 
Zbiórka odbędzie się 16 maja. 

• Dziś podczas Mszy świętej o 11:30 do wspól-
noty ministranckiej naszej parafii zostaną 
włączeni następujący chłopcy: Wojtek Paw-
lak, Bartek Niebielski, Fryderyk Niemoczyń-
ski, Witek Trzeciakowski i Kamil Więsław. 
Nowych i starych ministrantów polecamy mo-
dlitwom Parafian oraz Gości. 

• We wtorek 13 kwietnia o godz. 17.15 zapra-
szamy do wspólnej modlitwy - RóŜańca Fa-
timskiego, a po modlitwie rozpocznie się 
Msza św. w Dzień Katyński – w intencji 
wszystkich pomordowanych, a szczególnie 
naszych mieszkańców: ppłka Stanisława Wi-
latowskiego, mjra Wacława Cecota, kapitana 
Józefa Markiewicza, por. Ryszarda Paszkiewi-
cza, por. Karola Świątka, por. Aleksandra Ma-
cieja Trojanowskiego, por. Ignacego Ziemiań-
skiego 

• Zlot Gwiaździsty Jasna Góra 2010. Motocy-
kliści z Księdzem Proboszczem wyruszają z 
parkingu kościelnego 18 kwietnia o godz.5.30. 
W programie: przejazd ulicami Częstochowy, 
Msza św. o godz. 12.00 pod Wałami Jasno-
górskimi. Powrót do Anina ok. godz. 19.00. 

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam 
gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy 
przed śydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: 
Pokój wam! A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane. 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do 
niego: Widzieliśmy Pana! Ale 
on rzekł do nich: JeŜeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włoŜę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie 
włoŜę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę. A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie Jego 
byli znowu wewnątrz /domu/ i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, 
stanął pośrodku i rzekł: Pokój 
wam! Następnie rzekł do 
Tomasza: Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóŜ /ją/ do 
mego boku, i nie bądź niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan 
mój i Bóg mój! Powiedział mu 
Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
I wiele innych znaków, których 
nie zapisano w tej księdze, 
uczynił Jezus wobec uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, Ŝe Jezus jest Mesja-
szem, Synem BoŜym, i abyście 
wierząc mieli Ŝycie w imię 
Jego. 

Dz 5,12-16;  
Dziękujcie Panu,  
bo jest miłosierny 
Ap 1,9-11a.12-13.17-19;  
J 20,19-31 



• Rozpoczął się dla wszystkich wiernych czas 
obowiązku przyjęcia Komunii św. wielkanoc-
nej. 

• W piątek o 17:15 kolejne naboŜeństwo drogi 
światła. Zapraszamy do czternastu spotkań ze 
Zmartwychwstałym Panem. 

• II parafialny turniej ping-ponga został 
przesunięty na dzień 9 maja. Rozpocznie się 
o godzinie 15:30, w dawnym kinie WRZOS. 
Gdyby ktoś chciałby włączyć się w organiza-
cję - zapraszamy na spotkania młodzieŜy wy-
bierzmowanej, w niedziele o godzinie 19 w 
harcówce. Sponsorzy nagród proszeni są o 
kontakt z księdzem Konradem. 

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów organizuje w Centrum Promocji Kultu-
ry Dzielnicy Praga - Południe, ul. Podskarbiń-
ska 2 koncert p.t. Wspólne śpiewanie emery-

tów, rencistów i inwalidów. Występy odbędą 
się pod kierunkiem naszego parafianina p. 
Jana Józefa Oleksiaka. Wszyscy chętni, któ-
rzy chcą wziąć udział w koncercie proszeni są 
o kontakt z p. Józefem tel. (22) 613 31 06. 
Koncert odbędzie się 07 maja 2010 o godz. 
10.00, ul. Podskarbińska 2 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie 
⇒ Piotr Robert Włodarczyk, kawaler z par. 

Warszawa - Włochy i Karolina Bałkowiec, 
panna z par. tutejszej 

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

⇒ Radosław Prudzyński, kawaler z par. tutej-
szej i Karolina Kozłowska, panna z par. w 
Michalinie 

⇒ Robert Romuald Celiński, kawaler z par. 
tutejszej i Anna Urszula Świerczek, panna z 
Bielska - Białej 

Niedziela Miłosierdzia 
BoŜego – 11.04 

 
 Bóg jest Miłością 

 
 Wrogiem największym 
wiary, miłości i miłosier-
dzia jest zwątpienie i brak 
ufności. A przecieŜ cała 
prawda Miłości i Miłosier-
dzia stanęła pośród nas i 
otworzyła zdroje łask. 
Doświadcza tego kaŜdy 
wątpiący „Tomasz”, chcący 
Ją zobaczyć i dotknąć. 
Jednak nie w same cuda 
winniśmy wierzyć, lecz w 
Jezusa Chrystusa z Nazare-
tu, któremu świadectwo 
dają naoczni świadkowie 
przebywający z Nim po 
zmartwychwstaniu, no i 
cała Wspólnota Wiary 
Męczenników i Wyznaw-
ców. Syn Człowieczy 
umarł, ale Ŝyje i rządzi 
wszechświatem i czasami. 
Wytycza drogi kaŜdego 
Ŝycia. „Błogosławieni, 
którzy nie widzieli a uwie-
rzyli”, mówi dziś Chrystus 
w Ewangelii. Wszystko 
sprowadza się ostatecznie 
do konkretnego, a niezaleŜ-
nego od naszej świadomo-
ści, faktu istnienia Boga. 
MoŜemy Go nie uznać, ale 
będzie to miało taki skutek, 
jakbyśmy negowali istnie-
nie słońca. Tylko łączność 
z Bogiem, pełnym Miłości i 
Miłosierdzia, zapewnia 
nam pełnię rzeczywistego i 
konkretnego Ŝycia. Nasza 
władza nad światem jest 
tym większa i bezpieczniej-
sza, im ściślej jesteśmy 
połączeni z Bogiem Miło-
ści i Miłosierdzia w pozna-
waniu i współdziałaniu. 



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. 

18 kwietnia, Niedziela 
Miłosierdzia BoŜego 

700 + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 4 
830  + Genowefa i Jozef 
Kurnava, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna, Stefa-
nia, Władysław i Jan 
Szostak  
1000  + Kazimiera (k) 
Zachara 
1130  zajęta 

1300 Zbiorowa: 
chrzest: Maja Golba, 
Daniel Karwowski, 
Aleksandra, Martyna, 
Klaudiusz i Milena 
Wróbel; - o zdrowie dla 

Jana i Jacka Kalinow-
skich; + Edward, Woj-
ciech, Jan, Ryszard, 
Wanda Klekowscy; + 
Jan Flisak w 35 r.śm.; + 
Aniela i Antoni Stępień, 
Jerzy, Antoni i Euge-
niusz Olszewscy; + 
Irena Jaworowska w 2 
m-ce po śm.; + Zofia 
Wójcik w m-c po śm.; + 
Barbara Kalinowska; 
1800  + Marianna, Józef i 
Jerzy Pośnik, c.r. Pośni-
ków i Matyjów, Hanna 
Leszczyńska, Seweryn 
Woźniak  

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. 


