
ciechowski zamordowany 
w Charkowie 

27 kwietnia, wtorek  
700  - za parafian 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 13 
1800  + Aniela i Edmund 
Wyrzykowscy, cr. Wyrzy-
kowskich i Truszkow-
skich 

28 kwietnia, środa  
700  za parafian 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 14 
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; - intencja dzięk-
czynno-błagalna pp. Je-
rzego i Heleny Gromek w 
58 rocznicę poŜycia mał-
Ŝeńskiego oraz z prośbą o 
BoŜe błogosławieństwo 
dla Rodziny; - intencja 
dziękczynna za opiekę 
Matki BoŜej dla Szymona, 
z prośbą o pomoc Ducha 
Św. w egzaminach matu-
ralnych; + alfons i Wero-
nika Wawrzyniak, Franci-
szek Nowacki, Marianna, 
ElŜbieta, Mateusz Arlak, 
Jan Przybysz;  + Irena 

INTENCJE MSZALNE 

IV Niedziela  
Wielkanocna 

25.04.2010 

25 kwietnia, IV Niedzie-
la Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 11 
830  zajęta  
1000  - Aby odpowiedzią 
na wszelkie zakusy funda-
mentalizmu i ekstremizmu 
był niezmienny szacunek, 
tolerancja i dialog miedzy 
wszystkimi wierzącymi. 
Aby chrześcijanie prześla-
dowani z powodu Ewan-
gelii, dzięki mocy Ducha 
Ś w i ę t ego  w yt r w a l i 
w wiernym świadectwie o 
miłości Boga do całej 
ludzkości. – o bł. BoŜe w 
pracy kapłańskiej, o zdro-
wie i dary Ducha Św. dla 
Ks.Proboszcza 
1130  +Jerzy Kostrzewa 
1300 + Zygmunt, Alina, 
Jerzy Niewiadomscy, 
Wiktoria i Teofil Brzo-
skiewicz oraz zmarli z 
całej rodziny Niewiadom-
skich i Brzoskiewiczów 
1800 + Marek Goliński i 
jego Rodzice i Brat 
 
26 kwietnia, poniedzia-

łek  
700  + Zbigniew Wocial w 
4 r.śm. 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 12 
1800  + Zofia Wojcie-
chowska i Henryk Woj-

Maria Berezowska w 2 
tyg. po śm., Roman PimoŜ 
– Berezowski, Joanna i 
Emil – rodzice męŜa cór-
ki; + Marianna Zarzycka, 
Henryk Zarzycki, Marian 
Zarzycki, Zofia Dziakow-
ska, Mikołaj Dziakowski, 
Aleksander Dziakowski 
29 kwietnia, czwartek – 
święto św. Katarzyny 
Sieneńskiej, dziewicy i 
doktora Kościoła, pa-

tronki Europy 
700  + Stanisława (k) w 18 
r.śm. i Henryk Milewscy, 
Barbara Indrian – ich 
córka 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 15 
1800 – dz. w 49. r. ślubu 
pp Janiny i Tadeusza z 
prośba o dalszą opiekę 

30 kwietnia, piątek  
700 - dz.-bł. w intencji 
Ewy  
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 16 
1800  zbiorowa:  

1 maja, sobota, wspo-
mnienie św. Józefa, rze-

mieślnika 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na IV Niedzielę Wielkanocną 

25 kwietnia 2010 
• Dziś - w niedzielę 25 kwietnia odbywa się w na-

szej parafii Wizytacja Kanoniczna. Wizytatorem 
jest J.E.Ks.Bp Stanisław Kędziora. Na Mszach św. 
o godz. 10.00; 11.30 i 13.00 grupy i zespoły para-
fialne złoŜą sprawozdania ze swojej pracy i dzia-
łalności.  

• Pierwszy pokaz w Warszawie obrazu Mała bitwa 
pod Grunwaldem artysty p. Tomasza Jaxa Kwiat-
kowskiego odbędzie się w przyszłą niedzielę, tj 25 
kwietnia 2010 w godz. 9-20 w fuyer dawnego kina 
Wrzos. Serdecznie zapraszamy. 

• Rozpoczęliśmy Nowennę do Matki BoŜej Często-
chowskiej przed odpustem parafialnym. Czterdzie-
sto-godzinne NaboŜeństwo z Wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu będzie odprawione w  
sobotę - 1 maja od godz. 11do 13; w niedzielę - 2 
maja od godz. 14 do 18. Odpust parafialny obcho-
dzić będziemy w poniedziałek - 3 maja w uroczy-
stość Matki BoŜej Królowej Polski. Porządek 
Mszy św. Będzie tak jak w niedzielę. Uroczysta 
procesja odpustowa będzie odprawiona po Mszy 
św. o godz. 13. Zapraszamy Asystę. 

• Od soboty - pierwszego maja rozpoczynamy Na-
boŜeństwa Majowe, codziennie przez miesiąc maj 
o godz. 17.30.  

• W związku z beatyfikacją Sługi BoŜego ks. Je-
rzego Popiełuszki, wikariusza naszej parafii w 
latach 1975-1978, powstała inicjatywa, by poprzez 
wspomnienia utrwalić w pamięci Jego posługiwa-
nie. Tych parafian, którzy znali Księdza Jerzego, 
którzy uczęszczali na Jego katechezy, którym Ks. 
Jerzy błogosławił podczas 
ślubu lub wspominają go w inny sposób, zaprasza-
my w najbliŜszą środę 28 kwietnia o godz. 19-tej 
do kościoła albo prosimy o kontakt z p. organistą. 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyńskiego 
poświęconego pamięci por. Karola Świątka stanie 
kamień upamiętniający posługę kapłańską w 
naszej parafii Sługi BoŜego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Czekamy z wielką nadzieją i radością na 
ogłoszenie naszego wikariusza błogosławionym. 

Moje owce 
słuchają me-
go głosu, a Ja 
znam je. Idą 
one za Mną i 
Ja daję im 
Ŝycie wiecz-
ne. Nie zginą 
one na wieki 
i nikt nie wy-
rwie ich z 
mojej ręki. 
Ojciec mój, 
który Mi je 
d a ł ,  j e s t 
większy od 
wszystkich. I 
nikt nie moŜe 
ich wyrwać z 
ręki mego 
Ojca. Ja i Oj-
ciec jedno je-
steśmy. 

Dz 13,14.43-52;  
My ludem Pana  
i Jego owcami 
Ap 7,9.14b-17;  
J 10,27-30 



Pragniemy podziękować bardzo serdecznie grupie 
parafian za trud i pracę włoŜoną w realizowanie 
tego dzieła. 

• Najnowszy miesięcznik Miejsca Święte poświeco-
ny jest osobie ks. Jerzego Popiełuszki i wydarze-
niom katyńskim. Zachęcamy do lektury. Seria 
limitowana jest do nabycia w zakrystii. 

• 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 Dyk-
tandzie. Do wspólnej zabawy w piątek, 23 kwiet-
nia o godz. 19.00 zaprasza Klub MłodzieŜowy 
Wrzos. Serdecznie zapraszamy na wystawę foto-
graficzną pt. „Anin codzienny, Anin nieznany”, na 
której przedstawimy dobrze nam znane miejsca 
uchwycone przez amatorki obiektyw mieszkań-
ców Anina. Wystawa odbędzie się 2 maja 2010 w 
kinie Wrzos. Zachęcamy do przynoszenia swoich 
prac do zakrystii, do końca kwietnia. 
klub.wrzos@gmail.com 

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

• II parafialny turniej ping-ponga został przesu-
nięty na dzień 9 maja. Rozpocznie się o godzinie 
15:30, w dawnym kinie WRZOS. Gdyby ktoś 
chciałby włączyć się w organizację - zapraszamy 
na spotkania młodzieŜy wybierzmowanej, w nie-
dziele o godzinie 19 w harcówce. Sponsorzy na-
gród proszeni są o kontakt z księdzem Konradem. 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ 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 An-

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

⇒ Tomasz Karol Kierzkowski, kawaler z par. tutej-
szej i Aneta Marta Olejniczak, panna z par. tu-
tejszej 

IV Niedziela  
Wielkanocna – 25.04 

 
 Nasz czas 

 
 DuŜo jest w naszym Ŝyciu 
piękna, radości, szczęścia i 
uśmiechu. Ale jest teŜ 
wiele, kto wie czy nie 
więcej, bólu, łez, goryczy i 
załamania. Dzisiejsze 
Czytania liturgiczne doda-
ją nam odwagi i chcą być 
dla nas pociechą. Zapowia-
dają nieprzeliczoną rzeszę 
ze wszystkich narodów, 
które uczestniczyć będą w 
BoŜej chwale. Pokazują 
Chrystusa jako Dobrego 
Pasterza oddającego Ŝycie 
swoje za owce i prowadzą-
cego je do źródła wód 
Ŝycia. Tam otrze Bóg 
wszelką łzę z naszych 
oczu, tam nie będzie krzy-
ku, ani bólu, ani śmierci. 
Dziś chciejmy urzeczy-
wistniać BoŜą myśl o 
sobie w kaŜdym czasie i 
miejscu. Przed kaŜdym z 
nas wznosi się obraz tego, 
czym jest w myśli BoŜej. 
Póki go w siebie nie wcię-
li, nie zazna spokoju i 
szczęścia. Jest to twarda i 
Ŝmudna praca, jak w dziele 
Michała Anioła. KaŜdy w 
swoim rodzaju, „według 
miary łaski Chrystusowej”, 
moŜe i powinien stać się 
tym, czym jest w myśli 
BoŜej, związany ze swoją 
epoką, obdarowany talen-
tami i odpowiedzialny za 
czasy, w których Ŝyje. 
Wystarczy pewność, Ŝe to 
jest mój czas i miejsce, 
aby ruszyć w drogę za 
Dobrym Pasterzem. 



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  + Stanisława (k) Graj-
da w 4 r.śm., Piotr Grajda, 
Aleksander Woźnica 
700 + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 17 
1000  + Jan Broda w 28 
r.śm. 
1600 ślub 
1730 NaboŜeństwo Majo-
we 
1800  + Renata Pawlak w 
13 r.śm., Marianna Zalew-
ska 

2 maja, V Niedziela 
Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 18 
830  + Józef, Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty, 

Szczepan Pełka 
1000  intencja RM 
1130  + Jerzy Mróz w 9 
r.śm., cr. Mrozów 
1300 zbiorowa; chrzty; 
Natalia Cacko, Alicja 
Słapa; - dz. w 85. r. uro-
dzin p. Władysława; + 
Krystyna w 7 r.śm., Woj-
ciech w 1 r.śm., Pietrusiń-
scy; Danuta Majewska w 
1 r.śm.; + Cecylia Kiel-
czewska, cr. Kiełczew-
skich i Packich 
1730 NaboŜeństwo Majo-
we 
1800 + Marianna i Kazi-
mierz Skwarek 

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. 


