
800 wolna  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - 
o BoŜe bł. i zdrowie 
dla Jolanty Santor-
skiej w 55urodziny; - 
o BoŜe bł., potrzebne 
łaski i wiarę dla Mar-
cina, Jacka i Oli; + 
Marian Damian Du-
brzyński w 2 r.śm.; + 
Krystyna Oryga-
Helwich z okazji uro-
dzin;  
17 marca, czwartek; 
700 wolna 
800 – o bł. BoŜe w 
pracy, zdrowie i łaski 
dla Zbysława  
1800 + Zbigniew Toth 

18 marca, piątek; 
700 wolna 
800 + Maria Złomań-
czuk, Dariusz Grusz-
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13 marca, 1 Niedzie-
la Wielkiego Postu 

700 – w int. Parafian 
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000  + Krystyna Saga-
nek z okazji imienin 
1130  + Anna Socha w 
1 r. śm. 
1300 + Regina i Jerzy 
Dudek i cr. Jedynak 
1800 + Krystyna z 
racji imienin 

14 marca,  
poniedziałek; 

700 + Zdzisław Terlec-
ki w 2 r.śm.  
800 + Helena i Ignacy 
Strzala i ich dzieci 
1800 + Ignacy Prokop 
w 15 r.śm.  

15 marca, wtorek;  
700 zajęta 
800 + Genowefa i Jó-
zef Kurnawa 
1800 zajęta 

16 marca, środa; 
700 + Władysław, Ka-
zimierz, Wanda, Sabi-
na, Hanna, Jan i Hele-
na Nielubowicze 

ka, Michał Komajda i 
o zdrowie dla cr. 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał 
Misztal; + Jan Kowal-
ski; + Tadeusz Ma-
ziejuk w 30 dniu po 
śm.; + Helena i Józef 
Skorupkowie oraz 
Józefa i Józef Gro-
dziccy z okazji imie-
nin;  

19 marca, sobota; 
ŚW. JÓZEFA,  
OBLUBIEŃCA 

NMP, uroczystość 
700 + Józef, Magdale-
na, Władysław, Jadwi-
ga, Wacław, Pelagia, 
zm. z rodz. Grochow-
skich i Oklińskich  
1000 + Józef Sikora i 
cr. 
1800 + Aleksander, 
Ryszard, Marian, Je-
rzy i Piotr 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  1 Niedzielę Wielkiego Postu  

13.03.2011 r. 
• W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Tydzień 

modlitw o trzeźwość narodu. Zachęcamy do 
pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składa-
nia i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. 
W kaplicy Matki BoŜej moŜna wpisać swoje 
postanowienie do księgi Wielki Post 2011. 

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. 
rok Ŝycia we wszystkie piątki w ciągu roku oraz 
Środę Popielcową. 

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

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania wstrze-
mięźliwości w piątek domaga się od chrześcija-
nina podjęcia innych form pokuty 

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

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

• 19 marca obchodzimy uroczystość św. Jó-
zefa. Msze św. będą odprawione o godz. 7, 10 
i 18. w naszych modlitwach pamiętajmy 
szczególnie o Ks. Abp. Henryku Hoserze w 
jego 6. rocznicę sakry biskupiej. 

• W uroczystość św. Józefa 19 marca br. Biuro 
Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

⇒ W dniu 17 marca br. zaprasza na film Jan 
Paweł II - Szukałem Was. Informacje i zapisy 
w kiosku  Biura Radia Maryja. 

• Serdecznie zapraszamy na śpiewy chóralne 
z udziałem młodzieŜy i sióstr zakonnych aniń-
skich klasztorów. Próby odbywają się w piąt-
ki o godz. 19.30 w sali chóru pod kancelarią 
parafialną. 

• W kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca zapra-

Rdz 2,7-9 
Zmiłuj się, Pa-
nie, bo jeste-
śmy grzeszni 
Rz 5,12.17-19 
Mt 4,1-11 
Duch wyprowadził Jezusa 
na pustynię, aby był kuszo-
ny przez diabła. A gdy 
przepościł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, odczuł w 
końcu głód. Wtedy przystą-
pił kusiciel i rzekł do Nie-
go: Jeśli jesteś Synem 
BoŜym, powiedz, Ŝeby te 
kamienie stały się chlebem. 
Lecz on mu odparł: Napisa-
ne jest: Nie samym chle-
bem Ŝyje człowiek, lecz 
kaŜdym słowem, które 
pochodzi z ust BoŜych. 
Wtedy wziął Go diabeł do 
Miasta Świętego, postawił 
na naroŜniku świątyni i 
rzekł Mu: Jeśli jesteś Sy-
nem BoŜym, rzuć się w dół, 
jest przecieŜ napisane: 
Aniołom swoim rozkaŜe o 
tobie, a na rękach nosić cię 
będą byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień. 
Odrzekł mu Jezus: Ale jest 
napisane takŜe: Nie bę-
dziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego. Jeszcze 
raz wziął Go diabeł na 
bardzo wysoką górę, poka-
zał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i 
rzekł do Niego: Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i 
oddasz mi pokłon. Na to 
odrzekł mu Jezus: Idź 
precz, szatanie! Jest bo-
wiem napisane: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu 
słuŜyć będziesz. Wtedy 
opuścił Go diabeł, a oto 
aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu. 



szamy do wspólnej modlitwy o dobre i świę-
te powołania do kapłaństwa i Ŝycia zakon-
nego podczas wieczornej Mszy św. o godz. 
18.00 

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

• Siostry Świętej Rodziny zapraszają ludzi 
młodych, równieŜ młode małŜeństwa na 
wspólne Nieszpory w następujące soboty: 12 
i 26 marca, 9 kwietnia: 7, 14, 21, 28 maja: 4 
czerwca. Rozpoczęcie o godz. 17.00. Dobrze 
będzie wcześniej powiadomić telefonicznie. 
Adres: Siostry Świętej Rodziny. ul. V Po-
przeczna 20, Warszawa-Anin. tel. 22/815 49 
35 

• W tym roku w Święto Miłosierdzia BoŜego - 
1 maja odbędzie się beatyfikacja Ojca Święte-
go Jana Pawła II, którą będzie moŜna przeŜy-
wać w łączności ze Stolicą Apostolską w Ła-
giewnikach poprzez telebimy. Z tej okazji do 
Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w Łagiew-
nikach wyruszy z naszej parafii pielgrzymka 
autokarowa. Wyjazd 30 kwietnia o godz. 22-
.00 sprzed kościoła. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy. Informacje i zapisy u 
P. Stanisława Skowrońskiego, tel. 812 52 24, 
lub w domu: ul Rzeźbiarska 65. 

• W najbliŜszą środę, 16 marca o godz. 14.00 
podczas Festiwalu Filmów MłodzieŜowych 
w Nowym Kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 
26, odbędzie się projekcje filmu pt. „100-
lecie Anina”. Film został przygotowany przez 
koło dziennikarskie prowadzone przez nasze-
go P. organistę. Serdecznie zapraszamy. 
Wstęp wolny.   

I Niedziela Wielkiego 
Postu – 13.03 

 
 We wspólnocie 

 
 Człowiek z natury swej jest 
istotą śmiertelną. śyje 
dzięki tchnieniu BoŜemu, a 
gdy mu tego tchnienia 
zabraknie, rozpada się w 
proch. Ale Bóg nie chce 
jego śmierci, bo stworzył 
człowieka dla nieśmiertel-
ności. Dzięki odkupieniu 
przez Chrystusa, człowiek 
moŜe wrócić do wspólnoty 
z Bogiem, a śmierć nie jest 
juŜ unicestwieniem, lecz 
przemianą i przebóstwie-
niem. Wszyscy ludzie mogą 
się zbawić, dzięki wierności 
Bogu i zbawczemu dziełu 
Chrystusa (Czyt. II). To 
właśnie Chrystus zwycięŜył 
śmierć, aby przywrócić nam 
Ŝycie we wspólnocie z 
Bogiem, a to wszystko – o 
czym nam mówią dzisiejsze 
czytania liturgiczne – 
„zostało napisane dla nasze-
go pouczenia” (Rz 15,4). 
Obserwujmy więc wielora-
kie zjawiska i aspekty tych 
wydarzeń zapisanych w 
dzisiejszych czytaniach 
Słowa. Próbujmy stawiać 
samych siebie w sytuacji 
Adama i Ewy lub znaleźć 
się w obrazie kuszonego 
Jezusa Chrystusa, aby oce-
nić swoje własne sytuacje i 
moŜliwości. To będzie z 
naszej strony właściwe 
podejście do słowa BoŜego 
zawartego w Biblii. Co 
więc wynika właśnie z 
danych tekstów dla nas, dla 
naszej wiary, dla naszych 
kontaktów z Bogiem, w 
świecie, w którym Ŝyjemy i 
współtworzymy z Bogiem? 



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. 

20 marca, 2 Niedzie-
la Wielkiego Postu 

700 + Kazimiera (k) 
Zachara 
830 + Jacek Kruszew-
ski  
1000  + Józefa (k), 
Aleksander, Józefa 
(k), Michał, Leszek, 
Edmund, zm. z rodz. 
Kalatów i Sobów, o 
łaskę zdrowia dla 
Wiktorii i o szczęśli-
wą operację; 
1130  + Zbigniew Po-
pielski i cr. Popiel-
skich i Darkowskich  

1300 zbiorowa: 
chrzest: Mikołaj Wit-
kowski; – dz.-bł. w 
int. Bogdana z okazji 
imienin; – w int. Zbi-
gniewa z racji imienin 
oraz Palomki, Beaty i 
Eulalii Fronc o zdro-
wie i BoŜe bl.; + Hali-
na Godlewska z racji 
urodzin;  
1800 + Barbara, Geno-
wefa i Kazimierz Szy-
mańscy, Marianna i 
Józef Biernat 
 

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 


