
Środa; Święto  
świętych apostołów  

Filipa i Jakuba- 
6 maja 

700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski  
800 + Antonina Osnow-
ska w 8 r. śm. 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najśw. Sercu Pana Jezu-
sa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najśw. Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świecie; 
- o BoŜe błog. dla Agaty 
i Grzegorza, o dobre 
przygotowanie się do 
sakramentu małŜeństwa; 
- o BoŜe błog. i światło 
Ducha Świętego dla 
Michała w czasie egza-
minów; - o uzdrowienie 
Kasi z choroby nowo-
tworowej; + Wacław; + 
Władysława(k) Lasota w 
5 r. śm.+ Stanisława (k) 
Jarmul w 14 r. śm., Wi-
told Jarmul w 24 r. śm.; 
+ Genowefa i Stanisław 
Siwek; + Stanisława(k), 
Władysław, Tadeusz, 
Romuald Zarzyccy; + 
Maria Łabędź-Czarska 
w 8 r. śm.; + ofiary kata-

INTENCJE MSZALNE 

 IV Niedziela  
Wielkanocna  

03.05.2009 

IV Niedziela  
Wielkanocna;  

Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny  
Królowej Polski,  

głównej patronki Polski   
i naszej parafii – 3 maja 
700  + Stanisława(k) i 
Stanisław Całowie, Bal-
bina i Piotr, Jan Cała   
830  + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
1000   - w int.Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam i Naszego Dzien-
nika 
1130  + Natalia i Leszek; 
chrzest: Maksymilian 
Nogal  
1300 za parafian 
1800 + Stanisław Pawel-
ski  
Poniedziałek; - 4 maja 

700+ Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 – o BoŜe błog. dla 
Moniki 
1800 + BoŜena Laskow-
ska 

  Wtorek -5 maja 
700   + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 + Wanda Lorińska 

1800 + Stanisława (k) i 
Eugeniusz, Jacek, Lidia 
Adler 

strofy lotniczej w Lesie 
Kabackim  w 22 r. śm. 

Czwartek-7 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800  int. zajęta  
1800 int. zajęta 

1900   -o powołania do 
kapłaństwa i zakonów 
Piątek; Uroczystość św. 

Stanisława, biskupa i 
męczennika, głównego 

patrona Polski - 
8 maja 

700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800   + Stanisława(k) 
Podgórska  
1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Stanisław, Zofia, 
Danuta; + Stanisława(k) 
i Aleksander Mitrus, 
Irena Kozioł; + Ryszard 
i Janina Krupińscy; + 
Stanisław Frąckiewicz, 
c.r. Frąckiewiczów i 
Szczęsnych; + Stanisła-
wa(k) Frelek; + Zdzi-
sław Branicki w 30 dnii 
po śm.; + Stanisław 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Ap 11,19a;12,1.3-
6a.10ab 
Jdt 13,18bcda.19-20 

Tyś wielką chlubą naszego 
narodu. 

Błogosławiona jesteś, 
córko, przez Boga Naj-
wyŜszego  
spomiędzy wszystkich 
niewiast na ziemi,  
i niech będzie błogosła-
wiony Pan Bóg,  
Stwórca nieba i ziemi. 

Tyś wielką chlubą naszego 
narodu. 

Twoja ufność nie zatrze 
się aŜ na wieki  
w sercach ludzkich wspo-
minających moc Boga.  
Niech Bóg to sprawi,  
abyś była wywyŜszona na 
wieki. 

Tyś wielką chlubą naszego 
narodu. 

Kol 1,12-16 

EWANGELIA  
J 19,25-27 

Obok krzyŜa Jezusa 
stały: Matka Jego i 
siostra Matki Jego, 
Maria, Ŝona Kleofasa, i 
Maria Magdalena.  

Kiedy więc Jezus 
ujrzał Matkę i stojące-
go obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł 
do Matki: „Niewiasto, 
oto syn Twój”. Następ-
nie rzekł do ucznia: 
„Oto Matka twoja”.  

I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do sie-
bie. 

 IV Niedziela Wielkanocna  
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny  

Królowej Polski 
3 maja 2009 

 
• Dziś w naszej parafii obchodzimy odpust parafialny 

z okazji uroczystości Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski. Zapraszamy na Sumę  odpustową o godzi-
nie 13.00, w intencji parafian. Z racji odpustu parafial-
nego na zakończenie Mszy św. odbędzie się procesja 
eucharystyczna wokół kościoła, którą poprowadzi Oj-
ciec Norman Davitt SVD (Werbista). 

• Witamy serdecznie wszyst-
kich gości na naszym odpu-
ście parafialnym. W sposób 
szczególny witamy Ojca 
Werbistę–Normana Davitt 
SVD, z którym pracował 
przez 9 lat na misjach, 
w Papui Nowej Gwinei 
nasz ks. Proboszcz. Wita-
my równieŜ dr Roswitha Stollenwerk, która od wielu lat 
wspiera misje katolickie.  

•  Dziś obchodzimy 46 Światowy Dzień Modlitw o Po-
wołania. Niedziela ta jest tzw. Niedzielą Dobrego Paste-
rza (rozpoczyna ona tydzień Modlitw o Powołania). 
W szczególny sposób módlmy się w tym tygodniu 
o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i Ŝycia 
konsekrowanego.  

• W przyszłą niedzielę ofiary złoŜone na tacę będą prze-
znaczone na potrzeby WyŜszego Seminarium Duchow-
nego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

• Dziś przypada Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja 
(218. rocznica). Módlmy się o błogosławieństwo BoŜe 
dla naszej Ojczyzny. 

• Serdecznie zachęcamy do udziału w naboŜeństwach 
majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny codziennie 
o  godz. 17.30. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.   
O godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koron-
ka do Miłosierdzia BoŜego. Na zakończenie adoracji 
RóŜaniec. O godz. 19.00 Msza św. o powołania do ka-
płaństwa i Ŝycia zakonnego.  

•  W piątek obchodzimy uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.   

• We wtorki o godz. 18.00. w podziemiach dawnego kina 



„Wrzos” odbywają się spotkania grup rodzinnych Al.-
Anon. JeŜeli uwaŜasz, Ŝe Twoje Ŝycie stało się trudne do 

zniesienia z powodu nadmiernego picia alkoholu bliskiej 

Ci osoby, znajdź w sobie odwagę i przyjdź na spotkanie. 

Ciepło i Ŝyczliwość członków grup rodzinnych Al.-Anon. 

pomoŜe ci przetrwać pierwsze najtrudniejszą chwile. 

Uczestnictwo w tych grupach jest całkowicie anonimowe. 

• Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg „Zamek” zapra-
sza na Msze św. w intencji Ojczyzny dnia 17 maja 
o godz. 12.30 w katedrze Św. Jana (ul. Świętojańska). 
Po Mszy św. koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
chóru Vers Cantabile oraz młodzieŜy. 
• Z naszej parafii w dniu 9 maja br. jest organizowana 
pielgrzymka do sanktuariów Południowego Podlasia: 
- do Sanktuarium Matki BoŜej Kodeńskiej w Kodniu; 
- do Cerkwi Neounickiej w Kostomłotach; 
- do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie; 
- do Sanktuarium Matki BoŜej Leśniańskiej w Leśnej 
Podlaskiej. 
Zapisy prowadzimy w niedzielę po Mszach św. w zakry-
stii, a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. 
Dotychczas zgłosiło się  ok. 20 osób. Aby pielgrzymka 
doszła do skutku powinno pojechać co najmniej 35 osób. 
Orientacyjny koszt przejazdu wyniesie od 50 do 60 zł 
w zaleŜności od ilości chętnych. 

  Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek po                                     
Mszy św. o godz. 18.00. 
• Subskrypcja na zakup ksiąŜki O Starym Aninie—inaczej. 

Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko. Więcej 
informacji i zapisy  tel: (22) 812-04-55 

• W trosce o czystość kościoła przypominamy, aby nie 
opierać nóg o klęcznik. 

• W przyszłą niedzielę dr Grzegorz Łęcicki w naszej para-
fii zaprezentuje swoją ksiąŜkę poświęconą osobie śp. 
ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego - kapelana  Rodzin 
Katyńskich 

 
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  

• Marcin Stanisław Sukiennik, kawaler z parafii św. Ro-
cha w Rząśni i Maria Bernaciak, panna z parafii tutej-
szej.  

• Antoni Teofil Malinowski, kawaler z par. M.B. Dobrej 
Rady w Warszawie, i Aleksandra Zygmont, panna z 
tutejszej. 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  
W barwach Europy – Przed wstąpieniem do Unii Europej-
skiej obawialiśmy się głównie utraty niezawisłości, rozmy-

Pamiętajmy o wielkich dzie-

łach BoŜych 

Myśli nasze zwracają się 
dzisiaj do Bogarodzicy, 
Królowej Polski, której świę-
to wypada w dniu 3 maja. W 
obliczu uroczystości 3 Maja 
przypominają się słowa króla 
Jana Kazimierza wypowie-
dziane przed obrazem Matki 
BoŜej Łaskawej we lwow-
skiej katedrze, 1 kwietnia 
1656 r.: «Wielka Boga Czło-
wieka Matko, Najświętsza 
Dziewico, Ja, Jan Kazimierz, 
za zmiłowaniem Syna Twoje-
go, Króla królów (...) król, do 
Najświętszych stóp Twoich 
upadłszy, Ciebie dziś za 
Patronkę moją i za Królową 
państw moich obieram». Tym 
historycznym i uroczystym 
aktem oddał król Jan Kazi-
mierz cały nasz kraj pod 
opiekę Matki BoŜej. Dzień 
ten jest równieŜ rocznicą 
Konstytucji z 1791 r. Ta 
zbieŜność sprawiła, Ŝe w 
jednym dniu obchodzimy 
święto kościelne i narodo-
we.O wydarzeniach tak głę-
boko zakorzenionych w 
dziejach naszego narodu nie 
wolno nam zapomnieć. Tak 
mocno wrosły w świadomość 
Polaków, Ŝe pamięć o nich 
przetrwała wszystkie najtrud-
niejsze chwile, jakie naród 
przeŜywał: ponad stuletni 
czas rozbiorów, czas I i II 
wojny światowej, prześlado-
wania i długoletnie panowa-
nie systemu komunistyczne-
go.     
 «Wielkich dzieł BoŜych nie 
zapominajmy» (por. Ps 78 
[77], 7b) — tak woła psalmi-
sta w zachwycie nad BoŜą 
mądrością i dobrocią. Niech 
to dzisiejsze rozwaŜanie 
stanie się dla nas zachętą, 
aŜeby strzec tego wielkiego 
bogactwa, jakie zawierają w 
sobie dzieje naszej Ojczyzny 
od samych jej początków.     
Jan Paweł II, tekst z audiencji 

generalnej  



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

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. 
Sobieraj z racji imienin; - 
dz.-błag. w intencji Marka 
Sobieraja 

 Sobota- 9 maja 
700 + Tadeusz Wyrzykow-
ski 
800 + Stanisława(k) Saga-
nek, zmarłych z rodz. Sa-
ganek 
1630   ślub 
1800 +Stanisław i Marian-
na  

 V Niedziela  
Wielkanocna – 10 maja 

700  za parafian  
830  int. zajęta  
1000   +Helena, Zofia, Julia 
i Władysław  
1130  + Anna Chirkowska, 
c.r. Chirkowskich i Bubi-
ków  
1300 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
1800 int. zajęta  

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze 
złem, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, po-
kornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastę-
pów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do 
piekła. Amen.  

cia toŜsamości narodowej, masowego wykupu ziemi 
przez obcych, osłabienia wiary i niekorzystnego dla nas 
bilansu w rozliczeniach z Brukselą. Czy słusznie? – 
pisze Alicja Wysocka. 
Biało-Czerwona – zdaniem niektórych historyków, dla 
uznania Orła za godło polski miało znaczenie powiąza-
nie go z kultem św. Stanisława. – pisze Zuzanna Smo-
leńska.  
„Niedziela”   
Królowo Polski, miej nas w swej opiece!- Były lata, 
kiedy nakazywano szybko zdejmować flagi wywieszane 
na 1 maja, by na 3 maja nie został juŜ ślad po świętowa-
niu. Na szczęście 3 Maja przetrwał w świadomości 
Polaków. Jest to uroczystość maryjna i jednocześnie 
patriotyczna – czcimy Matkę BoŜą jako Królową Pol-
ski. Ona wie najlepiej, czego temu narodowi potrze-
ba.Ks. Ireneusz Skubiś 
Powołanie - odpowiedź człowieka na zaufanie Boga- 
Naszym pierwszym obowiązkiem jest podtrzymywanie 
Ŝywej i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań w 
rodzinach i parafiach, w ruchach i stowarzyszeniach 
zaangaŜowanych w apostolat, we wspólnotach zakon-
nych i we wszystkich wspólnotach diecezjalnych. Po-
trzeba naszej modlitwy po to, by cały Lud BoŜy wzra-
stał w ufności wobec Boga.Ks. Czesław Parzyszek SAC 


