
 
29 marca, Wielki Ponie-

działek  
700  - dz.-bł. Józef Bober 
w 93 r.ur. 
800 + Aniela Wyczółkow-
ska – gregoriańska 29 
1800 + Marianna Zalew-
ska 
30 marca, Wielki Wto-

rek  
700  +Sylwester Rakow-
ski w 3 r. śm. 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
30 
1800  + Marianna i Józef 
Milik, Mieczysław i 
Henryk 
31 marca, Wielka Śro-

da  
700  + Zbigniew Müller i 
Zbigniew Wardach, Ry-
szard i Stefania Nejman 
800  + Zygmunt Osnowski 
w 21 r. śm. 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - w roku 
kapłańskim - dziękczyn-
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700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 
28 
830  - o zdrowie i BoŜe 
błogosławieństwo dla 
Hanny 
1000  - Aby odpowiedzią 
na wszelkie zakusy fun-
damentalizmu i ekstremi-
zmu był niezmienny 
szacunek, tolerancja i 
dialog miedzy wszystki-
mi wierzącymi. Aby 
chrześcijanie prześlado-
wani z powodu Ewange-
lii, dzięki mocy Ducha 
Świ ęt ego wyt rwal i 
w wiernym świadectwie 
o miłości Boga do całej 
ludzkości. 
1130  + Antoni i Genowe-
fa  
1300 + Zdzisław Przeź-
dziak w 7 r.śm. 
1715 Gorzkie śale  
1800  - w dniu 85-tych 
urodzin Heleny Płońskiej 
jako dziękczynienie za 
otrzymane łaski i błaga-
nie o nieustające błogo-
sławieństwo BoŜe, oraz 
w intencji jej zmarłych 
dziadków, rodziców, 
braci i męŜa 

na za kapłanów, których 
Pan Bóg postawił na 
naszej drodze Ŝycia z 
prośbą o potrzebne łaski 
dla Ŝyjących, a dla zmar-
łych o radość wieczną.+ 
Konstanty Grzyb w 4 
rocznicę śmierci, Rodzice 
Łukasikowie i Grzybo-
wie, +Janina, Katarzyna, 
Aleksander i Stanisław 
Laskus, Roman i Alek-
sandra (k) Bieńkowscy; + 
Zofia, Henryk Flejszero-
wie, c.r. Flejszerów, 
Dziemirów; + Lidia Ad-
ler, Helena Zalewska, 
Jadwiga i Zbigniew Mar-
cinkiewicz, Robert Cie-
ślak 

1 kwietnia, Wielki 
Czwartek  

1800  Msza Wieczerzy 
Pańskiej; + za Ojca św. 
Jana Pawła II 
2 kwietnia, Wielki Pią-

tek 
1800 Liturgia Męki Pań-
skiej  
3 kwietnia, Wielka So-

bota 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na Niedzielę Palmową 

28 marca 2010 
• Dziś obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed kaŜdą Mszą 

św. odbędzie się poświęcenie palm. Palmy będzie moŜna 
nabyć przed kościołem od pań. Naszymi ofiarami wspiera-
my budowę świątyni św. Benedykta na Sadulu. 

• Ofiarami do skarbony Dar serca przygotowujemy dekora-
cję Grobu Pańskiego i Ciemnicy . 

• Dziś, po raz ostatni w tym roku o godz. 17:15 uczestniczy-
my w Gorzkich śalach z kazaniem pasyjnym. 

• Zgodnie z corocznym zwyczajem, w Niedzielę Palmową, 
Komisja Charytatywna organizuje zbiórkę Ŝywności i 
darów pienięŜnych na paczki świąteczne dla dzieci i osób 
potrzebujących. Liczymy na pomoc parafian i serdecznie 
dziękujemy za wsparcie. 

TRIDUUM PASCHALNE 
Wielki Czwartek - godz. 18.00 

Wieczorną Liturgię Wieczerzy Pańskiej sprawujemy na 
pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Jej teksty przenoszą nas 
do Wieczernika, gdzie Chrystus podczas Ostatniej Wiecze-
rzy zobowiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, 
obmywając im nogi. W ten dzień gromadzi się w swoim 
Wieczerniku wspólnota parafialna wraz z pasterzami na 
uroczyste dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa. 
Podczas śpiewania “Gloria” dzwonią wszystkie dzwony. 
Potem milkną aŜ do “Gloria” we Mszy Wigilii Paschalnej. 
Po Komunii św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do 
Kaplicy przechowania (Ciemnicy), na znak uwięzienia Chry-
stusa, gdzie adoracja potrwa do godz. 22. 

Wielki Piątek - 18.00  
W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyŜ i 
poniósł śmierć dla naszego zbawienia, Kościół od najdaw-
niejszych czasów nie sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się 
na słuchaniu Słowa BoŜego, aby oŜywić naszą wiarę w tę 
wielką tajemnicę miłości. Skoro Chrystus umarł za wszyst-
kich, Kościół więc zanosi dziś wielką modlitwę za wszyst-
kich, bez wyjątku. Wszyscy bowiem zostali ogarnięci miło-
ścią Boga i kaŜdy w niej moŜe uczestniczyć. Wysłuchawszy 
opisu Męki Pańskiej będziemy adorować KrzyŜ - znak na-
szej wiary.  Po przyjęciu Komunii św. przeniesiemy Chry-
stusa Eucharystycznego do kaplicy Grobu Pańskiego. Tam 
będziemy adorować Chrystusa aŜ do Uroczystej Liturgii 
Zmartwychwstania. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie 
trwała w piątek do godz. 22. W ten dzień obowiązuje post 
ścisły. Ofiary składane podczas Adoracji KrzyŜa są przezna-
czone na utrzymanie miejsc świętych. 
Tego dnia rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia BoŜego. 

Wielka Sobota 
Jest to dzień ciszy Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. 
Wierni trwają na osobistej modlitwie w kaplicy Grobu Pań-

Jezus ruszył na przedzie, 
zdąŜając do Jerozolimy. 
Gdy przyszedł w pobliŜe 
Betfage i Betanii, do góry 
zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, 
mówiąc: Idźcie do wsi, 
która jest naprzeciwko, a 
wchodząc do niej, znaj-
dziecie oślę uwiązane, 
którego jeszcze nikt nie 
dosiadł. OdwiąŜcie je i 
przyprowadźcie tutaj. A 
gdyby was kto pytał: 
Dlaczego odwiązujecie?, 
tak powiecie: Pan go 
potrzebuje. Wysłani poszli 
i znaleźli wszystko tak, jak 
im powiedział. A gdy 
odwiązywali oślę, zapytali 
ich jego właściciele: Cze-
mu odwiązujecie oślę? 
Odpowiedzieli: Pan go 
potrzebuje. I przyprowa-
dzili je do Jezusa, a zarzu-
ciwszy na nie swe płasz-
cze, wsadzili na nie Jezusa. 
Gdy jechał, słali swe 
płaszcze na drodze. ZbliŜał 
się juŜ do zboczy Góry 
Oliwnej, kiedy całe mnó-
stwo uczniów poczęło 
wielbić radośnie Boga za 
wszystkie cuda, które 
widzieli. I wołali głośno: 
Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pań-
skie. Pokój w niebie i 
chwała na wysokościach. 
Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do 
Niego: Nauczycielu, za-
broń tego swoim uczniom. 
Odrzekł: Powiadam wam: 
Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą. 

Łk 19,28-40; msza:  
Iz 50,4-7;  
BoŜe mój, BoŜe,  
czemuś mnie opuścił? 
Flp 2,6-11;  
Łk 22,14-23,56 



skiego. W ten dzień błogosławimy pokarmy na stół wielka-
nocny. Jako chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie zapo-
mnijmy, iŜ przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
zachowujemy ciszę i trwamy na modlitwie. Wieczorem, po 
zachodzie słońca gromadzimy się na Wigilii Paschalnej, 
która rozpoczyna obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go.   

WIELKANOC 
Wigilia Paschalna - sobota, godz. 20.00 - przynosimy 
świece! 
Liturgia, do której prowadziło wszystko w Wielkim Poście. 
Kościół czuwając, oczekuje na zmartwychwstanie i obcho-
dzi je w sakramentalnych znakach. Ta noc przypomina nam 
ostatnią noc niewoli egipskiej Narodu Wybranego. Pascha, 
noc przejścia Boga pośród swego ludu. Jest to ta sama noc, 
w której Chrystus przeszedł ze śmierci do Ŝycia. Uczestni-
czyć będziemy kolejno w obrzędach: poświęcenia ognia i 
świecy paschalnej, liturgii Słowa BoŜego, poświęcenia wo-
dy chrzcielnej, odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. oraz w 
liturgii Eucharystycznej. Usłyszymy staroŜytny śpiew orę-
dzia paschalnego, które w uniesieniu poetyckim wielbi 
Chrystusa - Światłość Świata. W tę noc Kościół karmi nas 
obficie Słowem BoŜym. Daje w ten sposób okazję do roz-
waŜania wielkości Boga, który stworzył  świat i uczynił 
człowieka obdarzając go wolnością i rozumem. Usłyszymy 
wreszcie, Ŝe przez chrzest zanurzyliśmy się w śmierć Chry-
stusa, aby się stać nowym stworzeniem.  
• Rezurekcja - godz. 6.00 - Procesja ogłaszająca całemu 

światu radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i Msza Św. 
• Kolejny parafialny turniej ping-ponga planowany jest 

na niedzielę, 25 kwietnia. 
• Dziś nowy, wielkotygodniowy numer Salve Regina. W 

środku m. In. wywiad z ojcem Szczepanem, naszym wiel-
kopostnym rekolekcjonistą. Płyta CD z rekolekcjami 
jeszcze dostępna u młodzieŜy z redakcji. 

• W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę o 
godzinie 7:00 będzie śpiewana jutrznia. Zapraszamy 
serdecznie do wspólnej modlitwy. 

• W Wielki Piątek Komunia św. chorych będzie udzielana 
od godz. 9.00. Nowych chorych prosimy zgłaszać w za-
krystii i kancelarii parafialnej. 

• Zapisy do Przedszkola nr 233 w Warszawie, ul. Pazińskie-
go 11A na rok szkolny 2010/2011 odbędą się w dniach: 23 
marca - 9 kwietnia 2010 droga elektroniczną. Szczegóło-
we informacje znajdą Państwo na stronie 
www.edukacja.warszawa.pl 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie 
⇒  Aleksander Roman Celiński, kawaler z parafii tutejszej 

i Weronika Drewnik, panna z Warszawy 

Niedziela Palmowa – 
28.03 

 
 Dziś rozpoczynany 
Wielki Tydzień. W Nie-
dzielę Palmową wspomi-
namy tryumfalne wkro-
czenie Pana do świętego 
miasta Jeruzalem. Entu-
zjastyczne tłumy wzno-
s z ą  o k r z y k i : 
„Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię 
Pańskie. Pokój w niebie i 
chwała na wysoko-
ściach”. To radosne 
„hosanna” ma odniesie-
nie do wydarzeń, które 
dokonać się mają za dni 
kilka w Tajemnicy Pas-
chalnej. JuŜ niedługo 
zmartwychwstały i zwy-
cięski Pan wkroczy try-
umfalnie do odwieczne-
go niebieskiego miasta 
Jeruzalem, by przygoto-
wać miejsce dla nas. 
Dzisiejsze Czytania bi-
blijne ukazują nam Jezu-
sa Chrystusa i wywyŜ-
szenie Go przez Ojca 
ponad wszystko. Chry-
stus zaś, posłuszny Ojcu, 
dobrowolnie wyniszcza 
się w Męce i Śmierci 
KrzyŜowej. W cierpieniu 
i śmierci Chrystusa odzy-
skujemy Ŝycie. To spra-
wiła miłość: „Bóg tak 
umiłował świat, Ŝe Syna 
swego dał, aby nikt nie 
zginął”. Prawdziwa mi-
łość zawsze daje Ŝycie, 
przemienia człowieka i 
podnosi go do godności 
dziecka BoŜego. 



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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

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 ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

czuwanie przy Grobie 
Pańskim; poświęcenie 
pokarmów; spowiedź 
 

Wielka Noc 
2000 Wigilia Paschalna 

4 kwietnia, Niedziela 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
600 za parafian 
830  +Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Stani-
sław, Mikołaj, Włady-
sław, Józef Wochniak 
1000  R.M. 
1130  +c.r. Hornów, Tu-
szyńskich, Cieślaków i 
Wełnickich  
1300 zbiorowa; chrzest: 

Nikola śbikowska, Jakub 
Wesołowski, Nina Anto-
nina Osiak; - o zdrowie 
Palomki, Beaty, Eulalii i 
Zbigniewa; + Marian 
Fluksik i jego Rodzice; + 
Jadwiga i Mieczysław 
Umiastowscy; 
+Stanisława (k) Frelek; 
+Helena Malewska;  + 
ElŜbieta Anna Kaczmar-
czyk-Rudnik w 30 dni po 
śm.; + Edyta Szczepko-
wicz w 1 r.śm. c.r. Zien-
tara, Kudła, Wołoszyn;  
+ Halina Godlewska w ½ 
roku po śmierci 
1800  + Lucjan Bryński w 
2 r. śm. 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie 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.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


