
Aleksander, cr. Chmie-
lów, Łopatków, Gaw-
dzików , Rejów i 
Krawczyków 
4 kwietnia, poniedzia-
łek; REKOLEKCJE 

700 wolna  
1000 + Jarosław Lasota 
w 1 r.śm. 
1800 + Eugenia w 7 
r.śm. i Piotr Radzio, 
Bronisława, Danuta, 
Henryk i Marian Anto-
sikowie i Halina Rams 
1930 + Bolesława i 
Kazimierz Derek, Ste-
fania i Marian Skawiń-
scy 

5 kwietnia, wtorek; 
REKOLEKCJE 

700 + Bogumiła (k) 
Trzeciakowska w 19 
r.śm. 
1000 + Genowefa i 
Józef Kurnawa 
1800 wolna 
1930 + Stanisław Jedy-
nak w 8 r.śm. 

6 kwietnia, środa; 
REKOLEKCJE 

700 wolna 
1000 + Stanisław Kot w 
r.śm. 
1800 zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Wielkiego Postu 

03.04.2011 

3 kwietnia, 4 Niedzie-
la Wielkiego Postu, 

REKOLEKCJE 
700 + Barbara i Jan w 
r.śm. 
830 + Ryszard i Stefa-
nia Nejman 
1000  RM 
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak w 8 r.śm. 
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; - o Bo-
Ŝe bł. i zdrowie dla 
Marii; + Lucjan w 3 
r.śm.; + Zofia Dymek 
w 7 r.śm.; + Józef Ma-
lon w 25 r.śm.; + Ry-
szarda (k) Urawska, + 
Barbara Kalinowska;  
1800 + Ryszard, Jerzy i 

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; + Maria i Wa-
cław Ziółkowscy;   
1930 + Marianna Wy-
rzykowska w 8 r.śm. 
7 kwietnia, czwartek; 
700 wolna 
800 wolna  
1800 – o powołania 
kapłańskie i zakonne, 
zwłaszcza z naszej 
parafii 

8 kwietnia, piątek; 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Włady-
sław i Bogusław Tro-
jan;  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkiego Postu  

03.04.2011 r. 
 
• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obo-

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

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania wstrze-
mięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina 
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 uczestni-
czymy w Gorzkich śalach. 

• Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii roz-
poczynamy dziś. Będą one trwały do środy 
włącznie. Nauki rekolekcyjne wygłosi  
Ks. Krzysztof Husak -  misjonarz z Łotwy. Po-
rządek nauk będzie następujący: niedziela we-
dług porządku świątecznego, poniedziałek, wto-
rek i środa o godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. 

• W minionym tygodniu odprawione zostały reko-
lekcje wielkopostne dla naszej Szkoły Podstawo-
wej 218. W tym tygodniu swoje rekolekcje prze-
Ŝywają uczniowie LO przy ul. Alpejskiej.  
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

• Dziś z racji 6-tej r. śmierci Jana Pawła II zapra-
szamy na Apel Jasnogórski o godz .21.00. Prosi-
my o zabranie ze sobą zniczy. 

• 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. 

• Prosimy naszych parafian o przynoszenie 
„zielonego” czyli bukszpanu, cisu, wierzby, tui 
na przygotowanie palm wielkanocnych. 

• Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy 
dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy. 

• Po mszach św. dziś i w kolejne niedziele w kio-
sku Biura Radia Maryja zbierać będziemy podpi-
sy popierające projekt ustawy broniącej Ŝycie 
poczęte. 

1 Sm 16,1b.6-7.10-

13a; 

Pan mym pasterzem, 
nie brak mi niczego 
Ef 5,8-14;  

J 9,1-41 

Jezus przechodząc obok 
ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia. 
Uczniowie Jego zadali Mu 
pytanie: Rabbi, kto zgrze-
szył, Ŝe się urodził niewido-
mym - on czy jego rodzice? 
Jezus odpowiedział: Ani on 
nie zgrzeszył, ani rodzice 
jego, ale /stało się tak/, aby 
się na nim objawiły sprawy 
BoŜe. Potrzeba nam pełnić 
dzieła Tego, który Mnie 
posłał, dopóki jest dzień. 
Nadchodzi noc, kiedy nikt 
nie będzie mógł działać. Jak 
długo jestem na świecie, 
jestem światłością świata. 
To powiedziawszy splunął 
na ziemię, uczynił błoto ze 
śliny i nałoŜył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do 
niego: Idź, obmyj się w 
sadzawce Siloam - co się 
tłumaczy: Posłany. On więc 
odszedł, obmył się i wrócił 
widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali 
go jako Ŝebraka, mówili: 
CzyŜ to nie jest ten, który 
siedzi i Ŝebrze? Jedni twier-
dzili: Tak, to jest ten, a inni 
przeczyli: Nie, jest tylko do 
tamtego podobny. On zaś 
mówił: To ja jestem. Mówi-
li więc do niego: JakŜeŜ 
oczy ci się otwarły? On 
odpowiedział: Człowiek 
zwany Jezusem uczynił 
błoto, pomazał moje oczy i 
rzekł do mnie: Idź do sa-
dzawki Siloam i obmyj się. 
Poszedłem więc, obmyłem 
się i przejrzałem. Rzekli do 
niego: GdzieŜ On jest? 



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

• W najbliŜszy czwartek obchodzimy I czwartek 
m-ca - zapraszamy o godz. 15.00 na adorację, 
Koronkę do Miłosierdzia BoŜego i RóŜaniec. 

• 15.04 - w piątek po mszy św. godz. 18.00 zapra-
szamy na wspólną - jedną w tym dniu - Drogę 
KrzyŜową ulicami: Bosmańską, Trawiastą i VI 
Poprzeczną. Przynosimy ze sobą lampiony.  
Drogi KrzyŜowej o godz. 17.15 w tym dniu nie 
będzie. 

• 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 
wesprzeć kupując ksiąŜkę - cegiełkę Nasz Pa-

pieŜ. KsiąŜka jest do nabycia w naszym kiosku 
parafialnym. Zachęcamy do pięknej lektury. 

• 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. 

• Ks. Abp. H. Hoser zwraca się z prośbą o modli-
twę w int. powrotu do zdrowia misjonarzy z na-
szej diecezji, którzy wyjechali na misje do Sierra 
Leone. 

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

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Tomasz Jaworski, kawaler z par. tut. 

Maria Magdalena Bałka, panna z par. Międzyle-
sie 

⇒ Łukasz Skonieczny, kawaler z par. tut. 
Anna Wojciechowska, panna z par. Sobieni Je-
ziory 

IV Niedziela Wielkiego 
Postu – 3.04 

 
 Sprawy BoŜe 

 
 „Nie to jest waŜne – mówi 
Bóg – co człowiek widzi; 
człowiek bierze pod uwagę 
to, co widoczne dla oczu, 
Jahwe natomiast patrzy na 
serce” (Czyt 1). WaŜne są 
sprawy BoŜe. I to jest prze-
wodnia myśl całej dzisiej-
szej liturgii Słowa. Obszer-
nie o tym pisze św. Jan w 
Ewangelii w związku z 
uzdrowieniem człowieka 
niewidomego od urodzenia. 
Bóg posługuje się wybra-
nymi przez siebie ludźmi, 
by realizować swoje plany. 
Takim wybrańcem jest 
Dawid, który urzeczywistni 
zamiary BoŜe odnoszące 
się do historycznych losów 
narodu wybranego. Dzięki 
niewidomemu Jezus staje 
się osobą sławną, choć 
kontrowersyjną zarazem. 
Ludzie zaczynają stawiać 
pytania: „Kim On jest?” 
Jezus ukazuje się oczom 
tłumów, jako cudotwórca, 
jako Ten, kto przynosi 
dobro, jako Zbawiciel. 
Wszystkim nam potrzeba, 
aby Chrystus przetarł nam 
oczy i dotknął naszego 
sumienia. Widzimy to 
takŜe w naszej najnowszej 
historii. Jezus zbliŜając się 
do KrzyŜa niesie autentycz-
ną prawdę ludzkiego cier-
pienia, uniŜenia, odrzuce-
nia i śmierci. Czy mamy 
przechodzić obojętni i 
zaślepieni obok takiej Mi-
łości? O tym zdecydują 
nasze czyny. Światło jest 
tuŜ! 



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. 

9 kwietnia, sobota; 
700 wolna 
800 wolna  
1800 + Zofia i Henryk 
Wojciechowscy 

10 kwietnia,  
5 Niedziela Wielkiego 

Postu 
700 + Lech i Maria 
Kaczyńscy i wszyscy, 
którzy zginęli w kata-
strofie pod Smoleń-
skiem 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 

Wochniaków  
1000 + Stanisław 
Chmiel w 66 r.śm., 
jego dziadkowie, ro-
dzice, brat i szwagier 
1130 + Marianna, Józef 
i Jerzy Pośnik, cr. Po-
śników i Matyjów, 
Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk, 
Leokadia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alber-
skich 
1300 zajęta 
1800 + Edward Saga-
nek z okazji urodzin 

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 . 


