
łek; 
700 wolna  
800 wolna 
1800 + Paweł w 2 r.śm. 
i Antonina Laccy 

29 marca, wtorek;  
700 + Marian Gomułka 
800 wolna 
1800 + Włodzimierz 
Kuliszkiewicz w 12 
r.śm. 

30 marca, środa; 
700 wolna 
800 + Marianna i Józef 
Milik, Mieczysław i 
Henryk  
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; + Władysław i 
Aleksander Stelma-
szuk, Krzysztof i An-
toni Szymońscy;  
31 marca, czwartek; 

700 wolna 
800 wolna  
1800 + Ewa Kędziorek 

INTENCJE MSZALNE 
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27 marca, 3 Niedziela 
Wielkiego Postu 

700 + Marian Gałecki 
w 9 r.śm. 
830 – o zdrowie i bł. 
BoŜe dla Hanny, Kry-
styny i Stanisława  
1000  - Aby chrześcija-
nie prześladowani z 
powodu Ewangelii, 
dzięki mocy Ducha 
św. wytrwali 
w wiernym świadec-
twie o miłości Boga do 
całej ludzkości i aby 
odpowiedzią na wszel-
kie zakusy fundamen-
talizmu i ekstremizmu 
był niezmienny szacu-
nek, tolerancja i dialog 
1130 – dz.-bł. w 94 
urodziny Józefa (m) 
Bobera  
1300 + Zdzisław Przeź-
dziak w 8 r.śm. 
1300 – dz. w int. Ele-
onory BłaŜejczyk w 85 
urodziny o dalszą opie-
kę i zdrowie 
1800 + Jan i Bronisła-
wa (k) Jarosz, Tadeusz 
i Danuta, Julian i Ma-
rianna Bulik 
28 marca, poniedzia-

w 15 r.śm.  
1 kwietnia, piątek; 

700 + Danuta, Stefania, 
Aleksandra, Wiktoria, 
Jadwiga, Paulina, He-
lena, Rozalia, Antoni, 
Zygmunt, Wojciech i 
Roman  
800 + Zygmunt Osnow-
ski w 22 r.śm. 
1630 + Zbigniew 
Müller i Zbigniew 
Wardach 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Marianna 
i Wiesław w 15 r.śm. 
Zalewscy;  

2 kwietnia, sobota; 
700 wolna 
800 + Zofia i Henryk 
Flejszer, cr. Flejszerów 
i Dziemirów 
1800 – dz.-bł. w 12 r. 
ślubu pp. Sylwii i To-
masza Rogozińskich z 
prośbą o bł. dla cr. 
3 kwietnia, 4 Niedzie-
la Wielkiego Postu, 

REKOLEKCJE 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkiego Postu  

27.03.2011 r. 
 
• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowią-

zuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok Ŝycia we 
wszystkie piątki w ciągu roku  

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania wstrzemięź-
liwości w piątek domaga się od chrześcijanina pod-
jęcia 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 rzecz ofiar kataklizmu w 
Japonii. 

• Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpo-
czynamy w przyszłą niedzielę - 03 kwietnia. Będą 
one trwały do środy włącznie. Nauki rekolekcyjne 
wygłosi Ks. misjonarz z Łotwy. Porządek nauk 
będzie następujący: niedziela według porządku 
świątecznego, poniedziałek, wtorek i środa o 
godz. 7, 10, 18 i 19.30. 

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

• Dziś moŜna odebrać skarbonkę Caritas. Dochód z 
tych skarbonek Parafialny Caritas przeznaczy na 
zakup leków dla osób potrzebujących w naszej 
parafii. Skarbonki prosimy przynieść do kościoła 
w Niedzielę Palmową. 

• Po mszach św. dziś i w kolejne niedziele w kiosku 
Biura Radia Maryja zbierać będziemy podpisy 
popierające projekt ustawy broniącej Ŝycie po-
częte. 

• Rekomendując serię Biały Kruk zapraszamy 29 
marca 2011 do Sali Kurialnej ul. Floriańska 3 w 
Warszawie na Zakończenie Wielkiej Serii Wy-
dawniczej KrzyŜ Polski.  

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

• W niedzielę 3 kwietnia po Mszy św. o godz. 18 w 
salce katechetycznej  
zostanie wyświetlony film szkolnych dziennikarzy 
z obchodów 100-lecia Anina.  
Serdecznie zapraszamy! 

Wj 17,3-7 
Kiedy Bóg mówi, 

nie gardź Jego sło-

wem 

Rz 5,1-2.5-8 
J 4,5-42 
Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy studni. 
Było to około szóstej godzi-
ny. Nadeszła /tam/ kobieta z 
Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: 
Daj Mi pić! (…) Rzekła do 
Niego kobieta: Panie, wi-
dzę, Ŝe jesteś prorokiem. 
Ojcowie nasi oddawali 
cześć Bogu na tej górze, a 
wy mówicie, Ŝe w Jerozoli-
mie jest miejsce, gdzie 
naleŜy czcić Boga. Odpo-
wiedział jej Jezus: Wierz 
Mi, kobieto, Ŝe nadchodzi 
godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie 
będziecie czcili Ojca. Wy 
czcicie to, czego nie znacie, 
my czcimy to, co znamy, 
poniewaŜ zbawienie bierze 
początek od śydów. Nad-
chodzi jednak godzina, 
owszem juŜ jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą 
oddawać cześć Ojcu w 
Duchu i prawdzie, a takich 
to czcicieli chce mieć Oj-
ciec. Bóg jest duchem; 
potrzeba więc, by czciciele 
Jego oddawali Mu cześć w 
Duchu i prawdzie. Rzekła 
do Niego kobieta: Wiem, Ŝe 
przyjdzie Mesjasz, zwany 
Chrystusem. A kiedy On 
przyjdzie, objawi nam 
wszystko. Powiedział do 
niej Jezus: Jestem Nim Ja, 
który z tobą mówię. Na to 
przyszli Jego uczniowie i 
dziwili się, Ŝe rozmawiał z 
kobietą. JednakŜe Ŝaden nie 
powiedział: Czego od niej 
chcesz? - lub: - Czemu z nią 
rozmawiasz? 



• 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 naszej Diecezji powstaje sanktuarium bł. Jana 
Pawła II. Budowę tego sanktuarium moŜemy wes-
przeć kupując ksiąŜkę - cegiełkę Nasz PapieŜ. 

KsiąŜka jest do nabycia w naszym kiosku para-
fialnym. Zachęcamy do pięknej lektury. 

• Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy dzieci do 
niepublicznego przedszkola katolickiego na rok 
2011/12. Przedszkole mieści się w budynku Zgro-
madzenia przy ul. VII Poprzecznej 3 w Warsza-
wie-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. 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. 

• 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 ser-
decznie zapraszamy. Informacje i zapisy u P. Sta-
nisława Skowrońskiego, tel. 812 52 24, lub w 
domu: ul Rzeźbiarska 65. 

• 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. 

III Niedziela  
Wielkiego Postu – 27.03 

 
 Chrystus dla wszystkich 

 
 W obrazie historycznym, 
który nam przedstawia 
dzisiejsza Ewangelia, roz-
mowa Chrystusa z Samary-
tanką, była rzeczywiście 
zdumiewająca dla uczniów 
Zbawiciela. śaden śyd nie 
dyskutował z kobietami, a 
do tego z Samarytanką. W 
czasach Chrystusa nazwa-
nie śyda Samarytaninem, 
było największą obelgą (J 
8-48). Wzajemna nienawiść 
była przysłowiowa (J 4-9). 
Właśnie Chrystus, rozma-
wiając z niewiastą samary-
tańską i wygłaszając po-
chwałę miłosiernego Sama-
rytanina, pragnął zerwać z 
odwieczną wrogością. 
Samarytanie teŜ, jako 
pierwsi z pogan, zostali 
obdarzeni Chrystusową 
Ewangelią. Rozsyłając 
swoich uczniów Jezus 
powiedział: „Będziecie 
moimi świadkami w Jero-
zolimie, i w całej Judei, i w 
Samarii, i aŜ po krańce 
ziemi” (Dz 1,8). Tradycja 
świadczy teŜ, Ŝe w Samarii 
pochowany został św. Jan 
Chrzciciel. Widzimy więc, 
Ŝe obraz dzisiejszej Ewan-
gelii ma głębokie znaczenie 
teologiczne. Ukazuje nam 
Jezusa – jako nowego 
MojŜesza, który daje wodę 
Ŝycia, ale i Chrystusa Zba-
wiciela, który jest źródłem 
„wody Ŝywej na Ŝycie 
wieczne”. Ewangelia uczy 
nas odwagi wychodzenia 
do tych, których przekreśla 
otoczenie. 



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. 

700 + Barbara i Jan w 
r.śm. 
830 + Ryszard i Stefa-
nia Nejman 
1000  RM 
1130  + Jerzy i Helena 
Malewscy 
1300 zbiorowa: - dz. w 
87 urodziny Haliny z 
prośbą o BoŜe bł. dla 
cr.; - dz.-bł. w 50 r. 
ślubu Barbary i Leszka 
Siwek o potrzebne 
łaski dla nich, ich dzie-
ci i wnuczek; - dz. z 
okazji 50 r. ślubu Jani-
ny i Kazimierza Ma-

teńko z prośbą o dalszą 
opiekę; - o łaskę zdro-
wia dla Jana i Jacka 
Kalinowskich; + Lu-
cjan w 3 r.śm.; + Zofia 
Dymek w 7 r.śm.; + 
Józef Malon w 25 
r.śm.; + Barbara Kali-
nowska; + Ryszarda 
(k) Urawska;  
1800 + Ryszard, Jerzy i 
Aleksander, cr. Chmie-
lów, Łopatków, Gaw-
dzików , Rejów i 
Krawczyków 

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 . 


