
imienin Bogdana 
1800 zajęta 

20 marca, wtorek; 
700 – w int. Bożeny  
800 wolna  
1800 + Wanda i Feliks 
Chajewscy, Zofia i 
Jerzy Zembowicz, Kry-
styna i Kazimierz Pie-
niążek, Jadwiga Wil-
czańska i zm. z ich 
rodzin 

21 marca, środa;  
700 + Halina Godlew-
ska z okazji urodzin 
800 zajęta 
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; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Helena i 
Józef Skorupkich; + 
Wacław Pełka, jego 
brat Piotr i rodzice; + 

INTENCJE MSZALNE 
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18 marca, 4 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU  
700 + Halina w 23 r.śm. 
i Eugeniusz w 9 r.śm. 
Szubert  
830 + Kazimiera (k) 
Zachara 
1000 + Marian  Chmiel 
z racji urodzin, cr. 
Chmielów, Rejów, 
Łopatków i Gawdzi-
ków 
1130 + Halina, Roman, 
Maria i Ludwik 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Krzysztof 
Guzowski; + Helena, 
Bolesław, ich synowie 
oraz  Franciszek i Sła-
womir Jedynak; + Kry-
styna Oryga-Helwich w 
r. urodzin; + Zofia Mu-
szyńska z racji śmierci;  
1630 – za Parafian  
1800 – w int. rodzin 

19 marca,  
poniedziałek; Św. 
Józefa, uroczystość 

700 + Józef, Magdalena, 
Wacław, Marianna, 
Jadwiga, Władysław, 
zm. z cr. Grochowskich 
i Wilczyńskich 
800 – dz.-bł. z okazji 

Józefa (k) i Józef Gro-
dziccy; + Marian w 1 
r.śm., Michalina, Pa-
weł, Zenobia i Tadeusz 
Gomułka; + Janina i 
Franciszek Nowaccy, 
Weronika i Alfons 
Wawrzyniak; + Stani-
sław Libuda z racji 
pogrzebu;  
22 marca, czwartek; 

700 – dz. za pomyślną 
operację Joanny o łaskę 
nawrócenia i zdrowia 
800 + Genowefa, Miko-
łaj, Zofia i Stanisław  
1800 – dz.-bł. w 18 uro-
dziny Jakuba z prośbą o 
bł. Boże dla niego i cr. 

23 marca, piątek;  
700 wolna 
800 – dz. w int. Frances 
w dniu jej urodzin z 
prośbą o Boże bł. 
1800 zbiorowa: + Stefa-
nia, Jan i Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal;  

24 marca, sobota;  
700 – w int. Kacperka z 

Parafia M atki B ożej K rólow ej Polski w  Parafia M atki B ożej K rólow ej Polski w  Parafia M atki B ożej K rólow ej Polski w  A ninieA ninieA ninie      

w w w .anin .parafia.info.pl Nr 131 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkiego Postu 

18.03.2012 r. 
 
•  Dziś w Wielkopostną Niedzielę Laetare uroczystą 

mszą św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem Abpa 
Henryka Hosera SAC rozpoczynamy w naszej parafii 
działalność Poradni Rodzinnej /trzeciej w diecezji/. 
Na mszy św. będziemy gościć księży z naszego deka-
natu. Przedstawiciel zespołu prowadzącego będzie 
nas wprowadzać w jej działalność podczas ogłoszeń 
na wszystkich mszach św. tego dnia. 

•  Także dziś o godz. 16.30 msza św. w kaplicy dla 
młodzieży i rodziców przygotowujących się do sakr. 
Bierzmowania. Zapraszamy! 

•  W ramach cyklu „Uwolnienie, uzdrowienie, na-
maszczenie” parafia w Miedzeszynie zaprasza na 
kolejne spotkanie z ks. dr Marcinem Hołujem 
(diecezjalnym egzorcystą). Katecheza odbędzie się 
dziś - 18.03 o godz. 19.00 w kościele. Temat spotka-
nia: ”Uwolnienie od lęku - pełna zbroja Boża”. Spo-
tkanie to jest przygotowaniem do rekolekcji, które 
poprowadzi O. James Manjackal - charyzmatyk z 
Indii . 

•  W najbliższą niedzielę - 25.03 - o godz. 16.30 w 
kaplicy dolnej będzie odprawiona msza św. dla dzieci  
przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców.  

•  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz 
do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościo-
wych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy 
Matki Boże.  

•  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest 
Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

•  Biuro Radia Maryja w dniu 24.03 /sobota/ organi-
zuje pielgrzymkę do Częstochowy na spotkanie Ro-
dziny RM u stóp Pani Jasnogórskiej. Bliższe informa-
cje i zapisy w kiosku. 

•  Spotkania Małżeńskie zapraszają małżeństwa cywil-
ne w powtórnym związku po rozwodzie na rekolekcje 
w dniach 23-25 marca do Sulejówka. Zgłoszenia pod 
tel.; (22) 815 30 97, 605 588 121. 
www.spotkaniamalzenskie.pl 

•  Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy dzieci do swoje-

2 Krn 36,14-16.19-23 
Kościele święty, nie 
zapomnę ciebie. 
Ef 2,4-10  
J 3,14-21 

A jak Mojżesz wywyż-
szył węża na pustyni, tak 
potrzeba, by wywyższo-
no Syna Człowieczego, 
aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie 
wieczne. Tak bowiem 
Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w 
Niego, nie podlega potę-
pieniu; a kto nie wierzy, 
już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna 
Bożego. A sąd polega na 
tym, że światło przyszło 
na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciem-
ność aniżeli światło: bo 
złe były ich uczynki. 
Każdy bowiem, kto się 
dopuszcza nieprawości, 
nienawidzi światła i nie 
zbliża się do światła, aby 
nie potępiono jego 
uczynków. Kto spełnia 
wymagania prawdy, 
zbliża się do światła, aby 
się okazało, że jego 
uczynki są dokonane w 
Bogu. 



go przedszkola na rok 2012/13. Przedszkole mieści 
się w budynku Zgromadzenia przy ul. VII Poprzecz-
nej 3. Tel. kontaktowy: 22/815-41-74 lub 668 176 
770. Dodatkowe informacje na stronie 
www.przedszkoleprezentek.waw.pl. 

•  Parafialny Zespół Caritas bardzo prosi o przekazy-
wanie 1% podatku na konto Caritasu w celu zapew-
nienia ludziom chorym godnych warunków do lecze-
nia i życia. Zakupiony sprzęt - łóżka z pilotem, ssaki i 
materace przeciwodleżynowe można wypożyczać w 
Stacjach Opieki Caritas. Wzór na wypełnienie wnio-
sku można wziąć ze stolika pod chórem. 

•  Osoby chętne do pomocy w przygotowaniu palm 
na Niedzielę Palmową zapraszamy przez cały nad-
chodzący tydzień w ciągu dnia do salki katechetycz-
nej. Wejście od strony kancelarii parafialnej. 

•  W związku z Niedzielą Palmową zapraszamy dzieci 
z rodzinami do wzięcia udziału w  konkursie w 
dwóch kategoriach: na najwyższą i najbardziej orygi-
nalną palmę. Rozwiązanie konkursu na mszy św. w 
niedzielę 01.04 o godz. 11.30. 

•  25 marca w Szkole Podstawowej nr 124 /ul. Petunii 
5/ w godz. 12-18 organizowana jest PIERWSZA 
FALENICKA WYPRZEDA Ż GARAŻOWA , oso-
by zainteresowane sprzedażą proszone są o zgłosze-
nie swojej obecności do piątku 23 marca w sekreta-
riacie szkoły (tel. 22 872 91 18) i będą zobowiązane 
do wpłaty 15 zł na rzecz Rady Rodziców. Kupujący 
mają wstęp za darmo. Przewidziana jest kawiarenka z 
domowej roboty pysznymi ciastami:) Szczegółowe 
informacje można uzyskać w szkole.  

•  W najbliższą niedzielę 25.03 odbędzie się przed 
wejściem do naszego kościoła zbiórka do puszek dla 
polskich harcerzy i ich rodzin na Wileńszczyźnie. 
Zbiórkę organizuje Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej. 

•  W przyszłą niedzielę 25.03 o godz. 19.00 serdecznie 
zapraszamy na Stabat Mater Giovanni Battista 
Pergolesi w wykonaniu zespołu kameralnego orkie-
stry kameralnej „Ad Hoc Ensemble”. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 
tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Maciej Dawid Czarnowski, kawaler z par. tut. 

Katarzyna Maria Mroczka, panna ze Starachowic 

IV Niedziela Wielkiego 
Postu – 18.03 

 
 Szczególny czas 

 
 Z własnego doświadczenia 
wiemy, że patrząc na świa-
tło od strony ciemności, 
czyli przebywając w mro-
ku więcej widzimy niż 
spoglądając od strony 
światła w ciemność. Chry-
stus przyszedł na świat 
jako Światłość, jako uoso-
bienie Miłości nieskończo-
nej i dobroci Boga. Może 
w ekonomii Bożej potrzeba 
było, aby różnoraki mrok 
okrywał świat i dziś, aby 
tym bardziej rzucało się w 
oczy światło Chrystusa? 
Okres Wielkiego Postu jest 
szczególnym czasem, aby 
wyjść z mrocznych uczyn-
ków do Światłości życia, 
czasem refleksji i nawróce-
nia. „Kto spełnia wymaga-
nia prawdy zbliża się do 
światła, aby się okazało, że 
jego uczynki są dokonane 
w Bogu” – mówi Jezus do 
Nikodema, a więc i do nas. 
Najważniejsza jest nasza 
decyzja, a więc to, czy 
opowiadamy się za Świa-
tłością, czy pozostaniemy 
w mrokach uczynków 
złych. Bóg dał ludziom 
Syna Swego i wydał Go na 
ofiarę w misterium odku-
pienia świata. Motywem 
tej decyzji jest Jego miłość 
do rodzaju ludzkiego. 
Odpowiedzią człowieka 
jest wiara zawierająca 
wszystkie konsekwencje 
życia na co dzień. Ta nasza 
wiara jest jedyną w swoim 
rodzaju szansą ocalenia i 
życia wiecznego. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Krzysztof Grzybowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

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

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. 

racji jego urodzin z 
prośbą o zdrowie i Bo-
że bł. 
800 + Wiktoria Miecz-
nikowska w 1 r.śm. 
1800 + Stanisław w 79 
r.śm., Marianna w 41 
r.śm. i Helena w 14 
r.śm. Cieślak 

25 marca, 5 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU  
700 + Marian Gałecki w 
10 r.śm. 
830 zajęta 
1000 – Aby zmartwych-
wstały Chrystus był 
znakiem niezawodnej 

nadziei dla mieszkań-
ców kontynentu afry-
kańskiego i aby wielu 
młodych potrafiło od-
powiedzieć na powoła-
nie Chrystusa i naśla-
dować Go na drodze 
kapłaństwa i życia za-
konnego 
1130 zajęta 
1300 zajęta 
1630 + Juliusz Siudziń-
ski w 5 r.śm. 
1800 + Zbigniew Mo-
dliński w 1 r.śm. 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


