
rzykowski   
 Środa–27 maja 

700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski  
800 – dz. błag. za 
otrzymane łaski  dla 
Ireny Miklaszewskiej 
z prośbą o dalsze błog. 
BoŜe 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata; - o in-
tronizację Najśw. Ser-
ca Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; 
+Henryk; +Edmund, 
Eugenia i Ryszard 
Dygulscy; +Justyna 
Bajor w 25 r. śm.  

Czwartek -28 maja 
700 + Zofia Sawicka   
800  + Marianna Za-
lewska 
1800+ Tadeusz Wyrzy-
kowski   

Piątek-29 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 + Jadwiga, Franci-
szek, Jan Jabłońscy   

INTENCJE MSZALNE 
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VII Niedziela Wielka-
nocna; Uroczystość 
Wniebowstąpienia 

Pańskiego– 24 maja 
700  za parafian; + 
Wanda Brzezińska w 2 
r. śm. 
830 + Antoni śochow-
ski    
1000 +Henryk  Rokicki 
w 19 rocznice śm. 
1130 - dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o zdro-
wie i BoŜe błog. dla 
Wandy z okazji uro-
dzin i Dnia Matki 
1300 + Tadeusz Wy-
rzykowski   
1800 int. zajęta 

Poniedziałek - 
25 maja 

700 + Anna, Wacław, 
Andrzej, Ania Wodzi-
sławska   
800+ Marianna Zalew-
ska 
1800 + Tadeusz Wyrzy-
kowski   

  Wtorek -26 maja 
700 – o BoŜe błog. dla 
Marii i Fryderyka  na 
nowej drodze Ŝycia 
800 int. wolna 

1800 + Tadeusz Wy-

1800  zbiorowa za 
zmarłych 

 Sobota-30 maja 
700 + Tadeusz Wyrzy-
kowski 
800 + c.r. Komarów, 
Mikicińskich i Sero-
czyńskich 
1400 ślub 
1500 ślub 
1600 ślub 
1800 ślub 
2100 Msza Wigilii Ze-
słania Ducha Świętego 

Niedziela; Uroczy-
stość Zesłania Ducha 
Świętego– 31 maja 

700  za parafian 
830 + Władysława(k) i 
Stanisław Jarzębscy i 
wszyscy zmarli z ich 
rodziny 
1000 Kółko RóŜańco-
we; Intencja ogólna: 
Aby uwaga poświęca-

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Dz 1,1-11 
Pan wśród radości 
wstępuje do nieba.  
Ef 1,17-23 
Mk 16,15-20 

Jezus ukazawszy 
się Jedenastu po-
wiedział do nich:  
„Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stwo-
rzeniu. Kto uwierzy   
i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony;     
a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. 
Tym zaś, którzy 
uwierzą, te znaki 
towarzyszyć będą: 
W imię moje złe 
duchy będą wyrzu-
cać, nowymi języka-
mi mówić będą; 
węże brać będą do 
rąk i jeśliby co za-
trutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. 
Na chorych ręce 
kłaść będą i ci odzy-
skają zdrowie”. Po 
rozmowie z nimi 
Pan Jezus został 
wzięty do nieba        
i zasiadł po prawicy 
Boga. Oni zaś poszli 
i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi  
i potwierdzał naukę 
znakami, które jej 
towarzyszyły. 

 VII Niedziela Wielkanocna;  
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  

24 maja 2009 
•  W tym tygodniu w naszym kościele została ukończona 

instalacja nowego oświetlenia. Inwestycja ta została 
ukończona dzięki ofiarności wielu wiernych. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

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

• We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Pamię-
tajmy zatem o naszych mamach.  

• W czwartek, 28 maja, przypada 28 rocznica śmierci Sługi 
BoŜego kard. Stefana Wyszyńskiego. Prosimy o modli-
twę w intencji jego rychłej beatyfikacji. W tym dniu o 
godz. 15:00, w Instytucie Kardiologii w Aninie, którego 
patronem jest kard. Wyszyński, J E Ks. Bp Stanisław 
Kędziora odprawi Mszę św. i dokona uroczystego po-
święcenia kaplicy szpitalnej.  

•  W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Nowenna do Ducha Świętego przed tą 
uroczystością odprawiana jest w naszej parafii codzien-
nie po naboŜeństwie majowym.  

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Creator" 
zaprasza na czuwanie przed zasłaniem Ducha Świętego 
w sobotę 30 maja 2009r. na godz. 19.00. W programie: 
modlitwa śpiewem, rozwaŜanie Słowa BoŜego, Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, Medytacja oraz na zakończe-
nie ok. 21.00 Msza Święta. 

• W niedzielę 31 maja zapraszamy na śpiewy ewangeliza-
cyjne grupy „Claret Gospel” przybyłej z WybrzeŜa 
Kości Słoniowej, która będzie uczestniczyła w Mszach 
św. o godz. 10.00 i 11.30. Po Mszy św. o godz. 11.00 
„Claret Gospel” przedstawi krótki koncert tradycyjnych 
śpiewów afrykańskich. 

• Siostry Wynagrodzicielki Najśw. Oblicza w tym roku 
obchodzą Jubileusz150-tych urodzin swojej Matki Zało-
Ŝycielki Elizy Cejzik. Z tej okazji przygotowały spektakl 
muzyczny pt. „Historia pewnej miłości. Rzecz o Elizie 
Cejzik”. Spektakl odbędzie się w naszym kościele w 
niedzielę 31 maja po Mszy św. o godz. 18.00. 

• Dnia 6 czerwca z naszej parafii jest organizowany  wy-
jazd do Lednicy na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Mło-
dych. Koszt wyjazdu - 50 zł. Hasło tegorocznego spotka-
nia brzmi; „Rozpoznaj swój czas”. 

• W 5 i 6 czerwca zapraszamy na wielkie czuwanie modli-
tewne  w 30 rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski. Czuwanie będzie się odbywało w Katedrze War-



szawsko-Praskiej oraz na Placu Piłsudskiego. Więcej 
informacji na stronie: www.diecezja.waw.pl 

• Dnia 13 czerwca z naszej parafii wyruszy pielgrzymka 
do Lichenia. Zapisy w zakrystii. Prosimy przygotować 
nr pesel oraz zaliczkę– 20 zł. 

• Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na kolonie do 
Stegny nad Zalewem Wiślanym. Termin koloni: od 3 do 
14 sierpnia. Zapisy w kancelarii parafialnej. 

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

• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym skle-
piku ksiąŜek o tematyce religijnej. Szczególnie poleca-
my: dla dzieci pierwszo komunijnych Jaś– tygodnik, 
Rycerz Niepokalanej, bp Antoni Długosz– Dekalog. 
Polecamy nową pozycję Ks. Waldemara Chrostowskie-
go– Bóg, biblia i Mesjasz oraz Rekolekcje Beskickie 

Wandy Połtawskiej. 
ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  

• Marcin Zdziarski, kawaler z Przasnysza i Hanna Gło-
dek, panna z parafii tutejszej. 

• Filip Marek Janowski,, kawaler z parafii tutejszej 
i Marta Zuzanna Fijka, panna z parafii św. Zygmunta 
w Warszawie. 

• Mariusz Dropik, kawaler ze Szczecina i Karolina 
Kosiorek, panna z parafii tutejszej. 

 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  
Msza: obowiązek czy przywilej? – Okazji do zwolnienia 
się z niedzielnej Eucharystii nigdy nie brakuje, zwłaszcza 
latem, kiedy częściej wyjeŜdŜamy za granicę albo poza 
miasto. Czy zawsze obowiązek udziału we Mszy św. jest 
tak samo kategoryczny? – pisze Radek Molenda. 
„Niedziela”  
Zjednoczeni wokół Maryi- Musimy szanować swoją 
toŜsamość narodową. Przypomnijmy sobie, jak pięknie 
czynił to Ojciec Święty Jan Paweł II, który był najwięk-
szym ambasadorem Polski na świecie. Powinniśmy postę-
pować podobnie, nosząc w sercu zawsze to, co jest dla 
naszej ojczyzny najcenniejsze, co jest dla niej najbardziej 
charakterystyczne – „to, co Polskę stanowi”. Ks. Ireneusz 
Skubiś 
„Gość Niedzielny” 
Chwila do bankructwa- Uwaga! Atrakcyjny kredyt-
chwilówka moŜe okazać się betonowym kołem ratunko-
wym. Jarosław Dudała 

VII Niedziela Wielka-
nocna – Uroczystość   
Wniebowstąpienia 
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 Cel naszej wiary 

 Wniebowstąpienie. Chry-
stus znika z oczu uczniów. 
Wszyscy znaleźli się 
w trudnej sytuacji. Wi-
dzialny Chrystus odszedł i 
nie wróci już za ich życia. 
Słowa pociechy i obietnicy 
podają im dwaj aniołowie: 
„Tak samo przyjdzie, jak 
odszedł”. Dziś tę wielką 
tajemnicę Bożą przeżywa-
my w liturgii na nowo. 
Chrystus – Bóg Człowiek 
przeszedł przez tę ziemię, 
jako Ten, któremu nic nie 
jest obce z tego, co my 
przeżywamy. Dzisiejsze 
teksty biblijne mówią wy-
raźnie o ostatnich poucze-
niach Chrystusa, o posła-
niu Apostołów na cały 
świat, by kontynuowali 
Jego dzieło. Mówią wresz-
cie o tym, że Chrystus 
zasiadł po prawicy Ojca 
w chwale i kiedyś znowu 
powróci. Aniołowie są 
zawsze zwiastunami same-
go Boga. Chrystus powróci 
u końca historii ludzkiej 
z wielką mocą i chwałą, by 
dokonać sądu i wprowa-
dzić zbawionych w nowy 
etap istnienia. Znowu 
zobaczymy Go twarzą w 
twarz. My w kierunku 
nieba pielgrzymujemy 
drogami tej ziemi i jej 
sprawami musimy zajmo-
wać się w duchu Ewangelii. 
„Pan jest celem ludzkich 
dziejów, punktem, do 
którego zwracają się pra-
gnienia historii oraz cywili-
zacji, ośrodkiem rodzaju 
ludzkiego, weselem wszyst-
kich serc i pełnią ich pożą-
dań” (KDK 47). Tylko życie 
codzienne jest sprawdzia-
nem naszej wiary. 
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. 

na krajom uboŜszym 
przez wspólnotę mię-
dzynarodową owocowa-
ła konkretną pomocą, 
zwłaszcza w uwolnieniu 
ich od ogromnego cię-
Ŝaru zadłuŜenia zagra-
nicznego. Intencja mi-
syjna: Aby Kościoły 
partykularne, działające 

w regionach, gdzie pa-
nuje przemoc, były 
wspierane miłością i 
konkretną pomocą kato-
lików całego świata. 
1130 + Janina Milch 
1300 + Władysław, c.r. 
Grochowskich, Okliń-
skich i Wilczyńskich   
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, pokor-
nie 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.  

GŁOSIĆ CHRYSTUSA 
W wielu krajach obchodzi się dzisiaj święto Wniebo-

wstąpienia Chrystusa. Czterdzieści dni po swoim zmar-
twychwstaniu został On zabrany do nieba na oczach swo-
ich uczniów i obłok zasłonił Go przed ich wzrokiem (por. 
Dz 1, 9). W ten sposób kończy się Ŝycie publiczne Jezusa 
i rozpoczyna misyjny rozwój Kościoła. Od tego dnia 
uczniowie Chrystusa zaczynają głosić wszędzie słowo 
zbawienia, dając świadectwo o śmierci i zmartwychwsta-
niu swojego Boskiego Mistrza. TakŜe dzisiaj Kościół za 
ich przykładem głosi ludziom naszych czasów Ewangelię, 
wskazując wszystkim, Ŝe nasza prawdziwa i ostateczna 
ojczyzna nie znajduje się tutaj, na ziemi, ale «w niebie», 
to znaczy w Bogu. Nie powinno nas to jednak odrywać od 
udziału w sprawach tego świata, przeciwnie — jak poka-
zuje Ŝycie świętych — powinno ten 
udział jeszcze bardziej pogłębiać. 
Dopiero wówczas bowiem, gdy 
wypełnimy do końca naszą misję 
na ziemi, będziemy mogli wejść do 
chwały BoŜej.  

Głosić Chrystusa i świadczyć o 
Nim! Oto misja kaŜdego ochrzczo-
nego. 

 
Jan Paweł II, 4 VI 2000 — RozwaŜanie 

przed modlitwą «Regina caeli» 


