
i Eugeniusz Antoni 
Olszewscy;  
1800 + Anna, Genowe-
fa, Stanisław Baranek, 
Henryk Bogucki, Ma-
ria i Franciszek Lucho-
wscy 

 
7 marca, poniedzia-

łek; 
700 + Jan w 11 r.śm. i 
Helena w 14 r.śm. Nie-
lubowicz  
800 + Ludwika (k) w 2 
r.śm. 
1800 + Stanisław Jaro-
sławski  

8 marca, wtorek;  
700 – o zdrowie, dary 
Ducha św. i bł. BoŜe 
dla Aliny  
800 + Janina i Lech 
Makowscy, Aleksandra 
(k) i Piotr Krasuscy 
1800 + Ewa Rzetelska-
Feleszko  
9 marca, środa; ŚRO-
DA POPIELCOWA 

700 + Jolanta RyŜko w 
21 r.śm. 
1000 – o bł. BoŜe dla 
Rodzin Polonijnych z 
racji ich X Spotkania 
1630 + Józef Zającz-

INTENCJE MSZALNE 

9 Niedziela  
Zwykła  

06.03.2011 

6 marca, 9 Niedziela 
zwykła 

700 + zm. z rodz. Ga-
łeckich, Paczuskich i 
Dmowskich 
830 + Helena, Bole-
sław, Stanisław i Oty-
lia Abramowscy, Sta-
nisława (k) i Czesław 
Mroczek, Janina i Ed-
mund Waleccy 
1000  - w intencjach 
Kościoła Św., Ojca 
Św., Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam i 

Naszego Dziennika 

1130 - dz. w 50.r. uro-
dzin Wojciecha z proś-
bą o BoŜe błogosła-
wieństwo dla całej 
rodziny 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Tomasz Ko-
sowski; – dz. w 49.r. 
urodzin Jacka z prośbą 
o BoŜe błogosławień-
stwo dla całej rodziny; 
+ Jadwiga Borowska w 
8 r.śm.; + Krystyna i 
Wojciech Pietrusińscy, 
Józef i Teresa Ziółko-
wscy; + Lidia Skóra w 
5 r.śm.; + Aniela i An-
toni Stępień, Antonina 

kowski w 1 r.śm.  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o zdrowie i 
potrzebne łaski dla dr 
Joanny Rękawek; + 
Jadwiga Regulska, 
Kazimierz, Władysła-
wa (k) i Andrzej Cho-
lewińscy;  
1930 + Barbara i Win-
centy Andrzejewscy, 
Antoni Jasiński 
 
10 marca, czwartek; 

700 wolna 
800 + Rozalia i Augu-
styn Jóźwik i ich dzieci 
1800 – o powrót do 
zdrowia po wypadku 
dla Marka Waszkiewi-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  9 Niedzielę Zwykłą  

06.03.2011 r. 
• W najbliŜszą środę, tj. Popielec, rozpoczy-

namy Wielki Post. Porządek Liturgii; 
Msze św. z posypaniem głów popiołem 
będą o godz. 7, 10, 16:30, 18 i 19:30 

• W Środę Popielcową rozpoczyna się Ty-
dzień modlitw o trzeźwość narodu. Za-
chęcamy do pokuty i modlitwy o trzeź-
wość oraz do składania i odnawiania przy-
rzeczeń trzeźwościowych.  

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mię-

snych obowiązuje wszystkich, którzy 
ukończyli 14. rok Ŝycia we wszystkie piąt-
ki w ciągu roku oraz Środę Popielcową. 

⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w 
Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek 
wszystkich między 18. a 60. rokiem Ŝycia 

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się od 
chrześcijanina podjęcia innych form poku-
ty 

⇒  W kaŜdy piątek w Wielkim Poście odpra-
wiana jest Droga KrzyŜowa o godz. 17:15 
i 19.00  

•  W kaŜdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz. 17:15 uczestniczymy w Gorzkich 
śalach 

• W piątek - 11.03 - msza św. o godz. 
18.00 i spotkanie dla kandydatów 
do Bierzmowania. 

• W dniu jutrzejszym rano kancelaria 
parafialna będzie nieczynna. 

Pwt 11,18.26-28; 
Bądź dla mnie, Pa-
nie, skałą ocalenia 
Rz 3,21-25a.28;  
Mt 7,21-27 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Nie 
kaŜdy, który Mi mówi: 
Panie, Panie!, wejdzie do 
królestwa niebieskiego, 
lecz ten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w 
niebie. Wielu powie Mi w 
owym dniu: Panie, Panie, 
czy nie prorokowaliśmy 
mocą Twego imienia i nie 
wyrzucaliśmy złych du-
chów mocą Twego imie-
nia, i nie czyniliśmy 
wielu cudów mocą Twe-
go imienia? Wtedy 
oświadczę im: Nigdy was 
nie znałem. Odejdźcie 
ode Mnie wy, którzy 
dopuszczacie się niepra-
wości! KaŜdego więc, kto 
tych słów moich słucha i 
wypełnia je, moŜna po-
równać z człowiekiem 
roztropnym, który dom 
swój zbudował na skale. 
Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wi-
chry i uderzyły w ten 
dom. On jednak nie runął, 
bo na skale był utwier-
dzony. KaŜdego zaś, kto 
tych słów moich słucha, a 
nie wypełnia ich, moŜna 
porównać z człowiekiem 
nierozsądnym, który dom 
swój zbudował na piasku. 
Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wi-
chry i rzuciły się na ten 
dom. I runął, a upadek 
jego był wielki. 



• Serdecznie zapraszamy na śpiewy 
chóralne z udziałem młodzieŜy i 
sióstr zakonnych anińskich klaszto-
rów. Próby odbywają się w piątki o 
godz. 19.30 w sali chóru pod kance-
larią parafialną. 

• W kaŜdy pierwszy czwartek miesią-
ca zapraszamy do wspólnej modli-
twy o dobre i święte powołania do 
kapłaństwa i Ŝycia zakonnego 
podczas wieczornej Mszy św. o 
godz. 18.00 

• Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy 
dzieci do niepublicznego przedszko-
la katolickiego na rok 2011/12. 
Przedszkole mieści się w budynku 
Zgromadzenia przy ul. VII Poprzecz-
nej 3 w Warszawie-Aninie. Tel. kon-
taktowy: 22/815-41-74 lub 668 176 
770. Dodatkowe informacje na stronie 
www.przedszkoleprezentek.waw.pl 

• Siostry Świętej Rodziny zapraszaja 
ludzi młodych, równieŜ młode małŜeń-
stwa na wspólne Nieszpory w następu-
jące soboty: 12 i 26 marca, 9 kwietnia: 
7, 14, 21, 28 maja: 4 czerwca. Rozpo-
częcie o godz. 17.00. Dobrze będzie 
wcześniej powiadomić telefonicznie. 
Adres: Siostry Świętej Rodziny. ul. V 
Poprzeczna 20, Warszawa-Anin. tel. 
22/815 49 35 

IX Niedziela zwykła – 6.03 
 

 Słuchać sercem 
 
 Umiejętność słuchania teŜ 
jest rozmową, dialogiem, 
nawet komunikacją z wielo-
ma osobami. Ale tylko 
człowiek z sercem moŜe 
naprawdę słuchać tego, co 
inny mówi do niego. Serce, 
bowiem, jest miejscem, 
gdzie prawda jest naleŜycie 
rozumiana, w którym zapa-
dają decyzje, gdzie rodzi się 
wiara „ze słuchania”. Tylko 
wówczas moŜemy powie-
dzieć, Ŝe usłyszeliśmy 
słowo Jezusa, Ŝe pojęliśmy 
słowo BoŜe, bo Ono poru-
szyło nasze serce. Słuchanie 
zakłada zaufanie, skłania 
równocześnie do działania i 
buduje, ale Ŝadne słowo 
ludzkie nie zdoła ogarnąć 
Boga i potrzebuje BoŜego 
uzupełnienia i oczyszcze-
nia, a to dzieje się w mil-
czeniu, ciszy i w słuchaniu 
sercem. Nasze modlitewne 
„wygadanie się” jest po-
trzebne nam, Bóg chce 
naszego słuchania sercem. 
Jezus nie jest zwykłym 
nauczycielem dzielącym się 
swoją wiedzą. Przemawia 
On z pozycji posiadanej 
władzy. KaŜdy, kto się z 
Nim spotyka, lub słyszy 
Jego słowo, musi się opo-
wiedzieć za lub przeciw 
Niemu, i to nie w poboŜ-
nych słowach, lecz w czy-
nie. Gdy Chrystus powróci 
jako sędzia, będzie musiał 
powiedzieć tym, którzy 
budowali swoje Ŝycie na 
czysto zewnętrznych sukce-
sach: „Nigdy was nie zna-
łem”. Przyjmijmy sercem 
słowa Ewangelii. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

cza z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo 

11 marca, piątek; 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Michał 
Strulak w 30 dniu po 
śm.;  
 

12 marca, sobota; 
700 – w int. S. Krystyny 
800 wolna  
1800 + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Zofia i 
Jerzy Zembowicz, 
Krystyna i Kazimierz 

PieniąŜek, Jadwiga 
Wilczańska i zm. z ich 
rodzin 
13 marca, 1 Niedziela 

Wielkiego Postu 
700 – w int. Parafian 
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000  + Krystyna Saga-
nek z racji imienin 
1130  zajęta  
1300 + Regina i Jerzy 
Dudek 
1800 + Krystyna z racji 
imienin 

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.  

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać,  
a za przyczyną Najświętszej 
Panny, Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej,  
by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu  
a syny swe wiodła ku szczęśli-
wości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  
spuść nam szeroką i głęboką 
miłość ku braciom  
i najmilszej Matce,  

Ojczyźnie naszej,  
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniaw-
szy, mogli służyć uczciwie. 
 
Ześlij Ducha świętego na sługi 
Twoje,  
rządy kraju naszego sprawują-
ce,  
by wedle woli Twojej  
ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. 
 Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi 


