
gregoriańska 19 
830  + Celina Seroczyńska 
i Wojciech Seroczyński 
1000  - o BoŜe błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski 
dla Moniki w dniu urodzin  
1130  zajęta 
1300 za parafian - procesja 
1730 NaboŜeństwo Majowe 
1800 + Zygmunt Sobot-
kowski 

4 maja, wtorek; wspo-
mnienie św. Floriana, 

męczennika  
700  +Stefania Skotarska w 
28 r. śm., wszyscy zmarli 
z rodziny Skotarskich i 
Stoberskich 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 20 
1800  + Dorota Buda z 
domu Galas w 2 r.śm., 
Marianna Paplińska 

5 maja, środa  
700  za parafian 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 21 
1800  zbiorowa: - W inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; + 
Genowefa Kurnava w 30 
dni po śmierci; + Henryk 
Król w 30 dni po śmierci, 

INTENCJE MSZALNE 

V Niedziela  
Wielkanocna 

02.05.2010 

2 maja, V Niedziela 
Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczycki – 
gregoriańska 18 
830  + Józef, Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty, Szcze-
pan Pełka 
1000  - aŜeby wypełniła się 
wola BoŜa wobec naszej 
Ojczyzny w zbliŜających 
się wyborach prezydenc-
kich (R.M.) 
1130  + Jerzy Mróz w 9 
r.śm., cr. Mrozów 
1300 zbiorowa; chrzty: 
Natalia Cacko, Alicja 
Słapa; - dz. w 85. r. uro-
dzin p. Władysława (m); - 
błogosławieństwa i wielu 
łask BoŜych dla Sławka z 
okazji 50. r. urodzin; - o 
zdrowie dla Mateusza; + 
Krystyna w 7 r.śm., Woj-
ciech w 1 r.śm., Pietrusiń-
scy; + Danuta Majewska 
w 1 r.śm.; + Cecylia Kieł-
czewska, cr. Kiełczew-
skich i Packich; + Leszek i 
Aleksandra Marklein 
1730 NaboŜeństwo Majowe 
1800 + Marianna i Kazi-
mierz Skwarek 
 

3 maja, poniedziałek – 
Uroczystość Matki BoŜej 

Królowej Polski - OD-
PUST 

700 + Sławomir Łęczycki – 

+ Jadwiga, Franciszek, 
Jan, zmarli z całej rodziny 
Jabłońskich 
6 maja, I czwartek mie-
siąca; święto św. aposto-

łów Filipa i Jakuba 
700  + Władysława (k) 
Lasota w 6 r.śm. 
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 22 
1500 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, 
koronka do BoŜego Miło-
sierdzia, róŜaniec 
1800 zajęta 
7 maja, I piątek miesiąca  
700 + Stanisława (k), Hele-
na, Paulina, Jadwiga, Mi-
chał, Jan, Antoni, Marian, 
Tadeusz, Mieczysław, 
Ryszard oraz zmarli z całej 
rodziny Ptaków i Siejków  
800  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 23 
1630

 + Stanisława (k) i 
Eugeniusz Jacak, Lidia 
Adler, Stefania i Antoni 
Rusinowscy 
1800  zbiorowa: + Zofia 
Uzdowska – Borkowska w 
1 r. śm., Tomasz Janu-
szewski w 5 r. śm. 
8 maja, sobota, św. Stani-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na V Niedzielę Wielkanocną 

2 maja 2010 
• Wszystkim zespołom parafialnym bardzo 

serdecznie pragniemy podziękować za spra-
wozdania ze swojej działalności. Ks. Biskup 
Stanisław Kędziora opracuje wskazówki po-
wizytacyjne, którymi dzielić się będziemy w 
niedługim czasie. Bardzo gorąco dziękujemy 
wszystkim naszym parafianom i gościom za 
Ŝyczenia imieninowe dla Ks. Biskupa i Ks. 
Proboszcza. 

• Rozpoczęliśmy Nowennę do Matki BoŜej 
Częstochowskiej przed odpustem parafial-
nym. Wystawienie Najświętszego Sakramen-
tu będzie dziś, w  niedzielę - 2 maja od godz. 
14 do 18. Odpust parafialny obchodzić bę-
dziemy w poniedziałek - 3 maja w uroczy-
stość Matki BoŜej Królowej Polski. Porządek 
Mszy św. będzie tak jak w niedzielę. Uroczy-
sta procesja odpustowa będzie odprawiona po 
Mszy św. o godz. 13. Zapraszamy Asystę. 

• NaboŜeństwa Majowe odprawiamy codzien-
nie przez miesiąc maj o godz. 17.30.  

• W czwartek o godzinie 18 spotykamy się na 
Mszy świętej z dziećmi przygotowującymi 
się do I Komunii Świętej. 

• W tym tygodniu obchodzimy I Czwartek i I 
Piątek Miesiąca. Spowiedź św. podczas kaŜ-
dej Mszy św., a w piątek pół godziny przed 
Mszą św. W piątek Msza św. będzie odpra-
wiana o godz. 7,8, 16.30 i 18. 

• Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i mę-
czennika, głównego patrona Polski obchodzi-
my w sobotę. Z racji na uroczystość kościelną 
Msze św. będą odprawione o godz. 7, 10 i 18  

• Leśny Teatr bardzo serdecznie zaprasza 
wszystkich naszych parafian i gości na przed-
stawienie teatralne p.t. Pinokio. Niedziela - 9 

Po wyjściu Judasza 
z wieczernika Je-
zus powiedział: 
Syn Człowieczy 
został teraz otoczo-
ny chwałą, a w 
Nim Bóg został 
chwałą otoczony. 
JeŜeli Bóg został w 
Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg 
Go otoczy chwałą 
w sobie samym, i 
to zaraz Go chwałą 
otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko je-
stem z wami. Bę-
dziecie Mnie szu-
kać, ale - jak to 
śydom powiedzia-
łem, tak i teraz 
wam mówię - do-
kąd Ja idę, wy 
pójść nie moŜecie. 
Przykazanie nowe 
daję wam, abyście 
się wzajemnie mi-
łowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; 
Ŝebyście i wy tak 
się miłowali wza-
jemnie. 

Dz 14,21-27;  
Będę Cię sławił,  
BoŜe mój i Królu 
Ap 21,1-5a;  
J 13,31-33a.34-35 



maja 2010 o godz. 16 w dawnym kinie Wrzos 
• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyńskie-

go poświęconego pamięci por. Karola Świąt-
ka stanie kamień upamiętniający posługę 
kapłańską w naszej parafii Sługi BoŜego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Czekamy z wielką 
nadzieją i radością na ogłoszenie naszego 
wikariusza błogosławionym. Pragniemy po-
dziękować bardzo serdecznie grupie parafian 
za trud i pracę włoŜoną w realizowanie tego 
dzieła. 

• Najnowszy miesięcznik Miejsca Święte po-
świecony jest osobie ks. Jerzego Popiełuszki i 
wydarzeniom katyńskim. Zachęcamy do lek-
tury. Seria limitowana jest do nabycia w za-
krystii. 

• K l u b  M ł o d z i e Ŝ o w y  W r z o s 
Serdecznie zapraszamy na wystawę fotogra-
ficzną pt. „Anin codzienny, Anin nieznany”, 
na której przedstawimy dobrze nam znane 
miejsca uchwycone przez amatorki obiektyw 
mieszkańców Anina. Wystawa odbędzie się 
dziś, tj. 2 maja 2010 w kinie Wrzos.  

• II parafialny turniej ping-ponga odbędzie 
się dnia 9 maja. Rozpocznie się o godzinie 
15:30, w dawnym kinie WRZOS. Gdyby ktoś 
chciałby włączyć się w organizację - zapra-
szamy na spotkania młodzieŜy wybierzmo-
wanej, w niedziele o godzinie 19 w harców-
ce. Sponsorzy nagród proszeni są o kontakt z 
księdzem Konradem. 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Tomasz Karol Kierzkowski, kawaler z par. 

tutejszej i Aneta Marta Olejniczak, panna z 
par. tutejszej 

⇒ Jakub Krzysztof Wiśniewski, kawaler za 
par. tutejszej i Francesca Elisabeth Ruiz, 
panna z Orpington, Kent UK 

V Niedziela  
Wielkanocna – 2.05 

 
 Nowe Ŝycie 

 
 Dzisiejsze drugie czyta-
nie Słowa przedstawia 
nam obraz nowego Jeru-
zalem. Obraz ten wydaje 
się być zbyt podniosły. 
Ale oto w Ewangelii zno-
wu powraca idea nowego 
stworzenia. Jest to światło 
„nowego przykazania”, 
przez które Bóg stwarza 
nową przyszłość. To przy-
kazanie zostaje nam nało-
Ŝone jako zadanie 
„tworzenia wszystkiego 
nowym”. To „nowe two-
rzenie” jest juŜ gotowe i 
zrealizowane w Chrystu-
sie, Odwiecznym Synu, 
który objawia nam wolę 
Ojca. My, uczniowie 
Chrystusa, mamy czynić 
to, co On uczynił. Mamy 
miłować miłością, która 
swe źródło ma w Bogu i 
musi stawać się widoczna 
przez nas. „Człowiek – 
powiada nasz PapieŜ Jan 
Paweł II – nie moŜe Ŝyć 
bez miłości. Człowiek 
pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego Ŝycie 
jest pozbawione sensu, 
jeśli jej nie dotknie i nie 
uczyni w jakiś sposób 
swoją, jeśli nie znajdzie w 
niej Ŝywego uczestnic-
twa”(Encyklika Redemp-
tor hominis). Miłość jest 
istotą Ŝycia chrześcijań-
skiego, przemieniająca 
człowieka i cały świat. 
Cała natura wyczulona 
jest na miłość, która i od 
nas zaleŜy. Na co czeka-
my? 



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. 

sława, głównego Patrona 
Polski 

700 + Jacek Kruszewski 
1000  + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 24 
1000 zajęta 
1730 NaboŜeństwo Majowe 
1800  zbiorowa: + Stani-
sława (k) i Aleksander 
Mitrus, Irena Kozioł; + 
Piotr Narkiewicz; + Stani-
sław Sobieraj 

9 maja, VI Niedziela 
Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczycki – 
gregoriańska 25 
830  zajęta 
1000  + Stefania Kuszyń-
ska, Zofia Konopnicka, 
Krystyna Zapolska, Euge-

niusz Zapolski 
1130  + Józef Zdunik, Ja-
dwiga i Józef Zdunik, 
Edward Wyszyński w 30 
dni po śm. 
1300 + Stanisław, Zuzanna 
Jaczewscy, Anna Piwek, 
Michalina i Antoni Księ-
Ŝopolscy 
1730 NaboŜeństwo Majowe 
1800 + Stanisława (k), 
Wacław Czechowscy, 
Helena i Bolesław i Janusz 
Karpińscy, Julitta i Hen-
ryk Sobieszczak 

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. 


