
1800 + Barbara, Ge-
nowefa i Kazimierz 
Szymańscy, Marian-
na i Józef Biernat 

21 marca,  
poniedziałek; 

700 wolna  
800 + Józef Gizie-
wicz, Józef i Marian-
na Prasuła 
1800 + Wacław Pełka 
w 3 r.śm.  
22 marca, wtorek;  

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Bogusław 
Jezierski i jego rodzi-
ce 

23 marca, środa; 
700 wolna 
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-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Wielkiego Postu 

20.03.2011 

20 marca,  
2 Niedziela  

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 
Popielski i cr. Po-
pielskich i Darkow-
skich  
1300 zbiorowa: 
chrzest: Mikołaj 
Witkowski; – dz.-bł. 
w int. Bogdana z 
okazji imienin; – w 
int. Zbigniewa z racji 
imienin oraz Palom-
ki, Beaty i Eulalii 
Fronc o zdrowie i 
BoŜe bl.; + Halina 
Godlewska z racji 
urodzin;  

nie  i całym świecie; 
- o łaskę zdrowia, 
pogody ducha w 
trudnych chwilach 
Ŝycia, BoŜe bł. i 
opiekę MB dla Kazi-
miery Szymańskiej i 
Marii Oszczędłow-
skiej z okazji imie-
nin; + Sylwester Ra-
kowski w 4 r. śm.; 
Aleksander w 20 
r.śm. i Henryka (k) 
Skadorwa;  
24 marca, czwartek; 
700 wolna 
800 wolna  
1800 + Maria i Romu-
ald Prochalowie i cr. 
Prochalów 

25 marca, piątek; 
UROCZYSTOŚĆ 

ZWIASTOWANIA 
PAŃSKIEGO 

700 wolna 
1000 + Stanisław, 
Marianna i Helena  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Wielkiego Postu  

20.03.2011 r. 
 
• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obo-

wiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok Ŝy-
cia we wszystkie piątki w ciągu roku oraz Środę 
Popielcową. 

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

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

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

• Dziś po kaŜdej mszy św. odbywa się zbiórka do 
puszki Dar serca na dzieło Ad gentes. Za ty-
dzień zbiórka na rzecz ofiar kataklizmu w Japo-
nii. 

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

• Serdecznie zapraszamy na śpiewy chóralne z 
udziałem młodzieŜy i sióstr zakonnych anińskich 
klasztorów. Próby odbywają się w piątki o godz. 
19.30 w sali chóru pod kancelarią parafialną. 

• W kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca zaprasza-
my do wspólnej modlitwy o dobre i święte po-
wołania do kapłaństwa i Ŝycia zakonnego pod-
czas wieczornej Mszy św. o godz. 18.00. 

• Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy dzieci do 
niepublicznego przedszkola katolickiego na 
rok 2011/12. Przedszkole mieści się w budynku 
Zgromadzenia przy ul. VII Poprzecznej 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 mło-
dych, równieŜ młode małŜeństwa na wspólne 
Nieszpory w następujące soboty: 12 i 26 marca, 
9 kwietnia: 7, 14, 21, 28 maja: 4 czerwca. Roz-
poczęcie o godz. 17.00. Dobrze będzie wcześniej 

Rdz 12,1-4a 

Mamy nadzieję w 
miłosierdziu Pana 
2 Tm 1,8b-10 

Mt 17,1-9 

Jezus wziął z sobą Pio-
tra, Jakuba i brata jego 
Jana i zaprowadził ich 
na górę wysoką, osobno. 
Tam przemienił się 
wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się 
białe jak światło. A oto 
im się ukazali MojŜesz i 
Eliasz, którzy rozmawia-
li z Nim. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: Panie, 
dobrze, Ŝe tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla MojŜe-
sza i jeden dla Eliasza. 
Gdy on jeszcze mówił, 
oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: To jest 
mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodoba-
nie, Jego słuchajcie! 
Uczniowie, słysząc to, 
upadli na twarz i bardzo 
się zlękli. A Jezus zbli-
Ŝył się do nich, dotknął 
ich i rzekł: Wstańcie, nie 
lękajcie się! Gdy pod-
nieśli oczy, nikogo nie 
widzieli, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, Jezus przykazał 
im mówiąc: Nie opowia-
dajcie nikomu o tym 
widzeniu, aŜ Syn Czło-
wieczy zmartwychwsta-
nie. 



powiadomić telefonicznie. Adres: Siostry Świę-
tej Rodziny. ul. V Poprzeczna 20, Warszawa-
Anin. tel. 22/815 49 35 

• W tym roku w Święto Miłosierdzia BoŜego - 1 
maja odbędzie się beatyfikacja Ojca Świętego 
Jana Pawła II, którą będzie moŜna przeŜywać w 
łączności ze Stolicą Apostolską w Łagiewnikach 
poprzez telebimy. Z tej okazji do Sanktuarium 
Miłosierdzia BoŜego w Łagiewnikach 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. 

• 25 marca - piątek - uroczystość Zwiastowania 
NMP. Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 
Tego teŜ dnia pod hasłem "Światło dla śycia" 
odbędzie się Marsz Świętości śycia zorganizo-
wany przez środowiska obrońców Ŝycia i orga-
nizacje społeczne i parafialne z obu warszaw-
skich Diecezji. Rozpocznie go msza św. w na-
szej katedrze o godz. 18.00 pod przewodnic-
twem Nuncjusz Apostolskiego w Polsce Abp 
Celestino Migliore. Wtedy teŜ będziemy dzięko-
wać za 19 lat istnienia naszej Diecezji. Wszyst-
kich serdecznie zaprasza nasz Bp Ordynariusz. 

• Po mszach św. dziś i w kolejne niedziele w kio-
sku Biura Radia Maryja zbierać będziemy pod-
pisy popierające projekt ustawy broniącej Ŝy-
cie poczęte. 

• 26 marca Caritas naszej diecezji organizuje 
szkolenie dla wolontariuszy Parafialnych Zespo-
łów Caritas skierowane dla osób w wieku 55+. 
Zgłoszenia do 21.03 pod nr tel 22 619 44 76 u P. 
Pauliny Rozynek. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Rafał Ges, kawaler z par. tut. 
 Sylwia Katarzyna Wilczek, panna z par. 
 Brzozów 
⇒ Dariusz Bieńkowski, kawaler z par. tut. 
 Monika Mazur, panna z Mińska Maz. 

II Niedziela Wielkiego 
Postu – 20.03 

 
 Przemiana 

 
Dzięki Przemienieniu, jakie 
dokonał w nas Jezus Chry-
stus przez sakrament chrztu 
św. zostaliśmy włączeniu do 
BoŜego ludu, którego proto-
plastą był ojciec wiary – 
Abraham. Był on zarysem 
BoŜych zamiarów – realizo-
wanych w Jezusie Chrystusie 
– czego Bóg oczekuje od 
człowieka i jakim go chce 
mieć. Z chwilą powołania 
Abrahama rozpoczyna się 
nowy etap historii zbawienia. 
W jasnym „obłoku wiary” 
Bóg prowadzi Lud swój 
dając mu w Jezusie Chrystu-
sie Nowe Przymierze. W 
dzisiejszej Ewangelii Jezus 
prowadzi Piotra, Jakuba i 
Jana „na górę wysoką osob-
no”. A symbolika góry jest w 
Piśmie św. niezwykle bogata 
– przybliŜa do Boga Ojca.  
Chrys tus  wie lokr otn ie 
„wchodził na górę, aby się 
modlić”. Kuszenie Jezusa 
odbyło się na tzw. Górze 
Kwarantanny koło Jerycha. 
Przed wyborem Dwunastu 
„Jezus wyszedł na górę”. 
Osiem błogosławieństw i 
Kazanie wypowiedział teŜ na 
„Górze”. Szczególne miejsce 
zajmuje tu Góra Oliwna. 
śycie swoje za nas Jezus 
oddaje na Górze Golgoty – 
Kalwarii. Do nieba Jezus 
wstępuje teŜ z Góry Oliwnej 
(Dz 1,12). „Maryja wybrała 
się i poszła z pośpiechem w 
góry” –Judzkie. W Starym 
Testamencie teŜ mamy wiel-
kie i święte góry. „Do Góry 
Syjon wszystkie narody 
popłyną” (Iz 2,2). Chrystus 
schodzi z Góry Przemienie-
nia raz na zawsze niszcząc 
śmierć. 



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. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: - w int. 
Justyny o wiarę i 
potrzebne łaski;  

26 marca, sobota; 
700 W int. ks. Adama 
z okazji urodzin 
800 + Katarzyna, Ja-
nina, Aleksander i 
Stanisław Laskus, 
Aleksandra (k) i Ro-
man Bieńkowscy  
1800 + Antoni i Ge-
nowefa  

 
 

27 marca,  
3 Niedziela  

Wielkiego Postu 
700 + Marian Gałecki 
w 9 r.śm. 
830 – o zdrowie i bł. 
BoŜe dla Hanny, 
Krystyny i Stanisła-
wa  
1000  KR 
1130 – dz.-bł. w 94 
urodziny Józefa (m) 
Bobera  
1300 + Zdzisław 
Przeździak w 8 r.śm. 
1800 zajęta 

Modlitwa przed beatyfikacją Jana Pawła II 
Niedziele Wielkiego Postu 2011 

Ojcze nieskończenie dobry, Panie nieba i ziemi, którego chwałę, moc 
i miłość głosi całe stworzenie, chóry Aniołów i wszyscy Święci. Ty 
w swoim wielkim miłosierdziu pochyliłeś się nad nędzą człowieka 
i zesłałeś nam Jezusa, swego Syna, naszego Brata i Przyjaciela, aby nas 
odkupił i usynowił. 
Ty pozwalasz nam przygotować się do świąt paschalnych, dając święty 
czas łaski i nawrócenia. Pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów, by 
wziąć ich w ramiona i pojednanych zaprosić do swego stołu, przyodziewa-
jąc ich w szatę odzyskanej godności. Ześlij swego Ducha i rozpal 
w naszych sercach Ŝarliwą miłość do Ciebie i do ludzi. 
Dzięki Ci składamy za Twojego sługę, papieŜa Jana Pawła II, w którego 
Ŝyciu tak mocno zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyŜa Chry-
stusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całego siebie Twojemu 
miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się Ŝywym obra-
zem Dobrego Pasterza, a podąŜając wiernie drogą Ewangelii był wzorem 
chrześcijańskiego Ŝycia. 
Niech dzieci Kościoła, przygotowując się na dzień jego beatyfikacji, 
odkryją na nowo radość, jaką daje wiara, odzyskają moc płynącą 
z karmienia się słowem BoŜym i sakramentami, odczują pokój serca 
poddanego Twojej woli. Niech trwałym owocem Twojego daru, jakim jest 
wyniesienie do chwały ołtarzy Wielkiego Rybaka przełomu tysiącleci, 
będzie szerokie otwarcie drzwi Kościoła i objawienie jego matczynej 
miłości do wszystkich ludzi, zwłaszcza do ubogich, maluczkich, cierpią-
cych na duchu i ciele, zagubionych na drogach Ŝycia. 
Niech nas wspiera wstawiennictwo nowego Błogosławionego, abyśmy po 
zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania mogli wejść do mieszkania 
w niebie i zjednoczeni ze Świętymi wychwalali Ciebie. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen . 


