
 
 
19 kwietnia, poniedzia-

łek  
700  + Anna, Halina, 
Janina, Danuta, Stani-
sława (k), Zdzisław, 
Jerzy 
800  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 5 
1800  + Edmund Falkow-
ski 

20 kwietnia, wtorek  
700  za maturzystów z 
XXVI LO 
800  za parafian 
1800  + Sławomir Łę-
czycki – gregoriańska 6 

21 kwietnia, środa  
700  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 7 
800  zajęta 
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; - intencja dzięk-
czynno-błagalna pp. 
Bogusławy i Andrzeja 
w 30 rocznicę poŜycia 

INTENCJE MSZALNE 

III Niedziela  
Wielkanocna 

18.04.2010 

18 kwietnia, III Nie-
dziela Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 4 
830  + Genowefa i Józef 
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, Antonina i Euge-
niusz Olszewscy; + 
Irena Jaworowska w 2 
m-ce po śm.; + Zofia 
Wójcik w m-c po śm.; + 
Barbara Kalinowska; + 
Celestyn Woźniak 
1800  + Marianna, Józef i 
Jerzy Pośnik, c.r. Pośni-
ków i Matyjów, Hanna 
Leszczyńska, Seweryn 
Woźniak 

małŜeńskiego oraz z 
prośbą o BoŜe błogosła-
wieństwo dla Rodziny; - 
intencja dziękczynna za 
rok Ŝycia Natana Lecha 
i jego siostrzyczki Agat-
ki, o łaskę chrztu św. dla 
nich, o światło i prowa-
dzenie Boga Ducha 
Świętego i opiekę Matki 
Najświętszej dla nich, o 
zdrowie ich dusz i ciał; 
+pomordowanych i 
poległych w lesie katyń-
skim, 70 lat temu i 10 
kwietnia 2010; + Bar-
tosz Włodarczyk; + Jan 
Zdanowicz w 15 r. śm.; 
+ Zofia Wójcik w 30 dni 
po śmierci;  
22 kwietnia, czwartek  

700  za parafian 
800  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 8 
1800 + Filip Siejak w 8 r. 
śm. 

23 kwietnia, piątek  
Uroczystość świętego 
Wojciecha, głównego 

patrona Polski 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na III Niedzielę Wielkanocną 

18 kwietnia 2010 
• Za tydzień - w niedzielę 25 kwietnia odbędzie 

się w naszej parafii Wizytacja Kanoniczna. 
Wizytatorem będzie J.E.Ks.Bp Stanisław Kę-
dziora. Na Mszach św. o godz. 10.00; 11.30 i 
13.00 grupy i zespoły parafialne złoŜą sprawoz-
dania ze swojej pracy i działalności. Prosimy 
odpowiedzialnych, aby kopie sprawozdań złoŜy-
li w tym tygodniu w zakrystii lub kancelarii pa-
rafialnej. 

• Zlot Gwiaździsty Jasna Góra 2010. Motocykli-
ści z Księdzem Proboszczem wyruszyli z parkin-
gu kościelnego dziś, tj w niedzielę - 18 kwietnia 
o godz.5.45. W programie: Msza św. o godz. 
12.00 pod Wałami Jasnogórskimi w intencji 
ofiar katastrofy samolotowej pod Katyniem, 
błogosławieństwo motocyklistów i poświęcenie 
motocykli. Powrót do Anina ok. godz. 19.00. 

• Karty wstępu na Pl. Piłsudskiego na Mszę św. 
beatyfikacyjną Ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 
06 czerwca 2010 prosimy rezerwować dziś w 
zakrystii. 

• Rozpoczął się dla wszystkich wiernych czas 
obowiązku przyjęcia Komunii św. wielkanocnej. 

• W piątek 23 kwietnia obchodzimy Uroczystość 
Św. Wojciecha , głównego patrona Polski. 
Msze św. będą odprawiana o godz. 7; 10 i 18. W 
tym dniu moŜna spoŜywać pokarmy mięsne. 

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

• II parafialny turniej ping-ponga został prze-
sunięty na dzień 9 maja. Rozpocznie się o go-
dzinie 15:30, w dawnym kinie WRZOS. Gdyby 
ktoś chciałby włączyć się w organizację - zapra-
szamy na spotkania młodzieŜy wybierzmowanej, 
w niedziele o godzinie 19 w harcówce. Sponso-
rzy nagród proszeni są o kontakt z księdzem 
Konradem. 

• Pierwszy pokaz w Warszawie obrazu Mała bi-

Jezus ukazał się znowu nad Morzem 
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób: Byli razem Szymon Piotr, 
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z 
Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: Idę łowić 
ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z 
tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale 
tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. 
JednakŜe uczniowie nie wiedzieli, Ŝe to 
był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, 
czy nie macie nic do jedzenia? Odpo-
wiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: 
Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, 
którego Jezus miłował: To jest Pan! 
Szymon Piotr usłyszawszy, Ŝe to jest 
Pan, przywdział na siebie wierzchnią 
szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił 
się w morze. Reszta uczniów dobiła 
łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 
Od brzegu bowiem nie było daleko - 
tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli 
na ląd, ujrzeli Ŝarzące się na ziemi 
węgle, a na nich ułoŜoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście 
jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na 
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak 
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 
Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie 
się! śaden z uczniów nie odwaŜył się 
zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo 
wiedzieli, Ŝe to jest Pan. A Jezus 
przyszedł, wziął chleb i podał im - 
podobnie i rybę. To juŜ trzeci raz, jak 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 
zmartwychwstał. A gdy spoŜyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona 
Piotra: Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniŜeli ci? 
Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty 
wiesz, Ŝe Cię kocham. Rzekł do niego: 
Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, 
powiedział do niego: Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: 
Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham. 
Rzekł do niego: Paś owce moje. 
Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, 
synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił 
się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: 
Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: 
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe 
Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś 
owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, 
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką 
śmiercią uwielbi Boga. A wypowie-
dziawszy to rzekł do niego: Pójdź za 
Mną! 

Dz 5,27b-32.40b-41;  
Sławię Cię, Panie,  
bo mnie wybawiłeś 
Ap 5,11-14;  
J 21,1-19 



twa pod Grunwaldem artysty p. Tomasza Jaxa 
Kwiatkowskiego odbędzie się w przyszłą nie-
dzielę, tj 25 kwietnia 2010 w godz. 9-20 w fuyer 
dawnego kina Wrzos. Serdecznie zapraszamy.  

• K l u b  M ł o d z i e Ŝ o w y  W r z o s 

Jeśli nie straszne ci „gŜegŜółka” i „hufiec”, lub 
jeśli ortografia i interpunkcja to pojęci ci obce, 
to koniecznie weź udział w Wielkim Anińskim 
Dyktandzie. Do wspólnej zabawy w piątek, 23 
kwietnia o godz. 19.00 zaprasza Klub Młodzie-
Ŝowy Wrzos. Serdecznie zapraszamy na wysta-
wę fotograficzną pt. „Anin codzienny, Anin 
nieznany”, na której przedstawimy dobrze nam 
znane miejsca uchwycone przez amatorki obiek-
tyw mieszkańców Anina. Wystawa odbędzie się 
2 maja 2010 w kinie Wrzos. Zachęcamy do 
przynoszenia swoich prac do zakrystii, do końca 
kwietnia. klub.wrzos@gmail.com 

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwali-
dów organizuje w Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga - Południe, ul. Podskarbińska 2 
koncert p.t. Wspólne śpiewanie emerytów, renci-

stów i inwalidów. Występy odbędą się pod kie-
runkiem naszego parafianina p. Jana Józefa 
Oleksiaka. Wszyscy chętni, którzy 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. Podskarbiń-
ska 2 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Radosław Prudzyński, kawaler z par. tutejszej i 

Karolina Kozłowska, panna z par. w Michalinie 
⇒ Robert Romuald Celiński, kawaler z par. tutejszej i 

Anna Urszula Świerczek, panna z Bielska - Białej 
⇒ Hubert Wojewódzki, kawaler z par. tutejszej i  

Wioleta Sidorowicz, panna z par. w Białymstoku 
⇒ Paweł Kazakiewicz, kawaler z par. tutejszej i  

Emilia Klejbuk, panna z par. w Białymstoku 
⇒ Michał Jan Frelek, kawaler z par. tutejszej i  

Anna Karolina Syropolska, panna z par. w Między-
lesiu 

III Niedziela  
Wielkanocna – 18.04 

 
 Zobowiązania 

 
 Świadczyć o Chrystusie i 
Jego Ewangelii, to główny 
nurt dzisiejszej niedzieli. 
Piotr i Apostołowie, 
wbrew surowemu zakazo-
wi, głosili to, czego byli 
świadkami. Nie pomogło 
nawet cięŜkie biczowanie. 
„Cieszyli się, Ŝe stali się 
godnymi cierpieć dla 
Imienia Jezusa”. Taką 
wierność okazywali Chry-
stusowi, który ich posłał 
na świat, jako swoich 
świadków. I w takiej wier-
ności trwali potwierdzając 
swoje przekonanie i wiarę. 
Czuli głęboko, Ŝe słowa 
ulatują, a przykłady pocią-
gają i rzeczywistość wiary 
potwierdza się przez Ŝywe 
świadectwo. To tak, jakby 
impulsy BoŜej Miłości 
ukazywane były w naszym 
Ŝyciu na ekranach naszych 
serc i umysłów. Popatrz-
my na świadectwo Ŝycia 
św. Piotra i naszego Papie-
Ŝa Jana Pawła II. W ludz-
kiej historii dar wiary 
udzielany jest poprzez 
świadectwo drugiego 
człowieka. Sam Chrystus 
dał świadectwo prawdzie, 
a jego szczyt osiągnęło na 
KrzyŜu przez miłość. Dla 
nas jest to dostępne przez 
doświadczenie wiary. Kto 
ma dar wiary Ŝywej, ten 
przyjmuje Boga całą swo-
ją osobowością. Otwiera 
się wewnętrznie na Stwór-
cę i Zbawcę, ale nie jako 
pustelnik, lecz jak członek 
Wspólnoty Ludu BoŜego. 



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. 

700 - o BoŜe błogosła-
wieństwo i potrzebne 
łaski dla Wojciecha w 
dniu imienin 
1000  + Sławomir Łę-
czycki – gregoriańska 9 
1800  zbiorowa: - inten-
cja dziękczynno-
błagalna pp. Bogusławy 
i Andrzeja w 30 roczni-
cę poŜycia małŜeńskie-
go; + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, Janina 
i Michał Misztal 

24 kwietnia, sobota  
700  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 10 
800  + Czesława (k) Ko-

mar w 2 rocznicę śmier-
ci   
1800  zajęta 

25 kwietnia, IV Nie-
dziela Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 11 
830  zajęta  
1000  K.R. 
1130  +Jerzy Kostrzewa 

1300 + Zygmunt, Alina, 
Jerzy Niewiadomscy, 
Wiktoria i Teofil Brzo-
skiewicz ora zmarli z 
całej rodziny Niewia-
domskich i Brzoskiewi-
czów 
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. 


