
kowski   
800 + zm. z rodz. Mikla-
szewskich i ich bliskich  
1800 + Janina i Ryszard 
Krupińscy 

 Środa–20 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski  
800 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o zdrowie 
i BoŜe błog. dla An-
drzeja z racji imienin  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introniza-
cję Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - o światło Ducha 
Świętego i rozwiązanie 
trudnych spraw Ŝycio-
wych dla Andrzeja i o 
zdrowie dla Ireny; + 
Hanna Genc; 
+Agnieszka, Józef, 
Andrzej, Zygmunt Jan-
kowscy; +Franciszek w 
24 r. śm. c.r. Tąkielów i  
Wierzbickich; + Zofia 
Kimfert i Anna Falińska 
z racji rocznicy śm.,  

Czwartek -21 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
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700  za parafian; 
+Marian Marchel, Hen-
ryka (k) i Eugeniusz 
Marchel  
830  + Józef, Józefa(k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty, 
Szczepan Pełka,    
1000   + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
1130   Rocznica Pierw-
szej Komunii Świętej  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Anna Eberhardt; - dz.-
błag. w 18 r. urodzin 
Piotra Modlińskiego; + 
Czesława(k), Alicja i 
Stanisław Kapczyńscy;  
+ Stanisław i Janina 
Klos 
1800 + Maria Osman w 
11 r. śm.  
Poniedziałek -18 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski   
800-o zdrowie dla Geno-
wefy Kurnawa; +Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak 
1800 +Władysław Baran 

  Wtorek -19 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-

kowski   
800  + Klemens Król w 
19 r. śm. 
1800 + Stanisław Filip w 
4 r. śm., Alina Filip w 
12 r. śm., za zmarłych z 
bloku Pazińskiego 5a 

Piątek-22 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 + Helena i Andrzej   
1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Ks. Wie-
sław Kalisiak w dniu 
imienin; + Margarita i 
Jerzy śelisławscy, 
Wanda i Jerzy Łunie-
wscy; + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karczowie, 
Janina, Michał Miszta-
lowie 

 Sobota-23 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 + Edward Urawski 
w 49 r. śm., Julianna, 
Piotr i Ryszarda(k) 
Urawscy 
1100 + zmarłych peda-
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Liturgia Słowa BoŜego 

Dz 10,25-26.34-35.44-48 
Wobec narodów objawił 
zbawienie. 
1 J 4,7-10 
J 15,9-17 

Jezus powiedział 
do swoich uczniów: „Jak 
Mnie umiłował Ojciec, 
tak i Ja was umiłowa-
łem. Wytrwajcie w miło-
ści mojej! Jeśli będziecie 
zachowywać moje przy-
kazania, będziecie trwać 
w miłości mojej, tak jak 
Ja zachowałem przyka-
zania Ojca mego i trwam 
w Jego miłości. To wam 
powiedziałem, aby ra-
dość moja w was była i 
aby radość wasza była 
pełna. To jest moje przy-
kazanie, abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak 
Ja was umiłowałem. 
Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już 
was nie nazywani sługa-
mi, bo sługa nie wie, co 
czyni pan jego, ale na-
zwałem was przyjaciół-
mi, albowiem oznajmi-
łem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca me-
go. Nie wyście Mnie 
wybrali, ale Ja was wy-
brałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i 
owoc przynosili i by 
owoc wasz trwał, aby 
wszystko dał wam Oj-
ciec, o cokolwiek Go 
prosicie w imię moje.  
To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie 
miło wali”. 

 VI Niedziela Wielkanocna  
17 maja 2009 

 
•  Dziś rozpoczynamy Dni Modlitw o Urodzaje. Pamię-

tajmy o modlitwie o obfite plony ziemi, rolników oraz 
pamiętajmy, aby wspierać kraje, gdzie ludziom do-
skwiera głód. Nie marnujmy teŜ jedzenia, bo to prze-
cieŜ dar BoŜy. 
• Dziś Rocznica I Komunii św. podczas Mszy św. o go-

dzinie 11.30. 
• Ofiary  składane dziś na tacę będą przeznaczone na 

budowę Kościoła św. Benedykta. 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• W środę o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Wspólno-

ty Mieszkaniowej Kajki 341 w dawnym kinie „Wrzos”. 
• W środę zapraszamy uczestników pielgrzymki do 

Sanktuariów na Podlasiu na spotkanie popielgrzymko-
we  po Mszy św. o godzinie 18.00. 
• W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego 

przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Na no-
wennę zapraszamy po naboŜeństwie majowym. 
• W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego. 
• Burmistrz Dzielnicy Wawer serdecznie zaprasza 

wszystkich parafian na Jubileuszowe Biegi „Młodzi 
w hołdzie Janowi Pawłowi II”, które odbędą się 23 
maja od godz. 10.15 (od godz. 9.30 czyny będzie Se-
kretariat Zawodów, gdzie wydawane kartki startowe i 
zbierane listy uczestników Biegu) na boisku Szkoły 
Podstawowej Nr. 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47. 
• Wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki Świder– 

Jasna Góra zapraszamy na Msze św. pielgrzymkowe 
w ostatnie niedziele maja, czerwca i lipca o godz. 15.00 
w Świdrze w kościele Św. Teresy. 
• Serdecznie zapraszamy młodzieŜ szkół gimnazjalnych 

i średnich na szkolenie ABC Pomocy Chorym, które 
odbędzie się 23 maja (od godz. 14.00 do 18.00) 
w  Hospicjum Domowym ( ul. Tykocińska 27/35, tel. 0
-22 679-67-00). 
• Dnia 6 czerwca z naszej parafii jest organizowany  

wyjazd do Lednicy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie 
Młodych. Koszt wyjazdu - 50 zł. Hasło tegorocznego 
spotkania brzmi; „Rozpoznaj swój czas”.  
• Dnia 13 czerwca z naszej parafii wyruszy pielgrzymka 



do Lichenia. 
• Zainteresowanych pielgrzymkami: Grecja–śladami 

św. Pawła we wrześniu oraz Meksyk w listopadzie– 
zapraszamy na spotkanie z ks. Jerzym Sołtysiakiem 
w Świdrze przy kościele Św. Teresy na 19 maja 
o godz. 18.30. Są jeszcze wolne miejsca. 
• Serdecznie zachęcamy do udziału w naboŜeństwach 

majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny codzien-
nie o  godz. 17.30. 
• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym skle-

piku ksiąŜek o tematyce religijnej. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Marcin Zdziarski, kawaler z Przasnysza i Hanna 

Głodek, panna z parafii tutejszej. 
• Dariusz Antoni Soszyński, kawaler z parafii tutejszej 

i Natalia Gurnycka, panna z parafii Chmielnicki.  
• Rafał Adrian Rek, kawaler z parafii tutejszej i Beata 

Agnieszka Namięta, panna z par. M.B. Anielskiej 
w Radości. 
• Paweł Piotr Palczewski, kawaler z parafii tutejszej 

i Marta Malinowska, panna z parafii Zeńbok 

 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  
Tajemnice Maryi – Matka BoŜa ukazywała się najczę-
ściej w trudnych okresach poprzedzających wojny czy 
procesy laicyzacyjne. Jak mamy rozumieć powracające 
objawienia maryjne? – pisze Irena Świerdzewska. 
 
„Niedziela”  
Podniebne muzeum-Idea budowy Świątyni Opatrzno-
ści BoŜej ma juŜ ponad 200 lat. W 1792 r. posłowie 
Sejmu Wielkiego, na czele z królem Stanisławem Au-
gustem Poniatowskim, przyrzekli wybudować kościół 
ku czci Opatrzności BoŜej. Miało to być wotum, ogól-
nonarodowe dziękczynienie Bogu za uchwalenie pierw-
szej w Europie konstytucji. Artur Stelmasiak 
  
„Gość Niedzielny” 
Pielgrzym pokoju– Zajmuję miejsce w długim szeregu 
chrześcijańskich pielgrzymów… Przybyłem, aby mo-
dlić się w świętych miejscach o pokój tu, w Ziemi 
Świętej, i na świecie – tymi słowami Benedykt XVI 
powitał Izrael. ks. Tomasz Jaklewicz 

VI Niedziela  
Wielkanocna – 17.05 

 

 Mocniejsza niŜ śmierć 
 Brak jest kochających 
serc. KaŜdy chce być ko-
chanym, ale mało jest 
takich, którzy chcieliby 
pokochać w bezinteresow-
ny sposób. Liturgia dzisiej-
sza zaprasza nas do Chry-
stusa, który jest samą Mi-
łością i ogłasza najwyŜsze 
przykazanie, które obala 
wszelkie bariery dzielące 
ludzkość. „Bóg nie ma 
względu na osoby… 
w kaŜdym narodzie miły 
jest Mu ten, kto się Go boi 
i postępuje uczciwie”. Bóg 
przemawia do ludzkiej 
duszy w róŜnych porach 
Ŝycia i w róŜny sposób: 
przez potęgę wszechświa-
ta, przez naukę dziejów, 
przez rozkosz, przez ból 
i przez dobroć. Najskutecz-
niej przemawia przez mą-
drość Jego ofiary krzyŜo-
wej i przez całkowite odda-
nie się człowiekowi 
w Eucharystii, w ustano-
wieniu której miłość osią-
gnęła apogeum. W niej 
dojrzewa człowiek w miarę 
zrozumienia siebie i Chry-
stusa. W Bogu wszystko 
dzieje się z miłości. Miłość 
przemawia darami dobroci 
i wszechmocą, która stwa-
rza i ocala. Zawsze prze-
mawia pierwsza i nie jest 
przejawem wdzięczności 
wobec człowieka za jego 
miłość, bo jest pierwsza 
i jest wieczna. Prawdziwa 
miłość nie pozwala poni-
Ŝać mniejszych, ani poni-
Ŝać się przed większymi. 
Miłość nadaje naszym 
czynom właściwą rangę, 
porządek i wartość. 
J.J. Pawlik 



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. 
gogów, wychowawców i 
absolwentów w 50- lecie 
matury 26 LO 
1800 int. zajęta  
 VII Niedziela Wielka-

nocna; Uroczystość 
Wniebowstąpienia  

Pańskiego– 24 maja 
700  za parafian; + Wan-
da Brzezińska w 2 r. śm. 
830 + Antoni śychowski    

1000 +Henryk  Rokicki w 
rocznice śm. 
1130 - dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o zdrowie i 
BoŜe błog. dla Wandy z 
okazji urodzin i Dnia 
Matki 
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 zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnej 
czci Matki BoŜej. W całej naszej Ojczyźnie 
w tym czasie Polacy, gromadzą się wieczorami 
w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figu-
rach przydroŜnych, aby oddać cześć, wdzięcz-
ność Maryi, oraz prosić Ją o potrzebne łaski 
i oddawać się pod jej opiekę i obronę. Pierwsze 
naboŜeństwa majowe zaczęto odprawiać 
w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, 
Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 
r. - uroczyście w kościele Świętego KrzyŜa 
w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo 
popularne i znane w całym kraju. Rodowód tych naboŜeństw 
jest jednak znacznie wcześniejszy. Gromadzenie się i śpiewanie 
pieśni na cześć Matki BoŜej było znane juŜ na Wschodzie w V 
wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc 
Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie 
XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. 
Pierwszym, który rozpropagował tę myśl był król hiszpański 
Alfons X (+ 1284). Za największego apostoła naboŜeństw ma-
jowych uwaŜa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on 
broszurkę, w której propagował naboŜeństwo majowe. Co wię-
cej rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Pius VII naboŜeń-
stwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do naboŜeń-
stwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do 
Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławień-
stwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku 
papieŜ bł. Pius IX.W połowie XIX wieku naboŜeństwo majowe 
przyjęło się we wszystkich prawie krajach. 


