
1800 + Zofia, Stanisław, 
Marian Wielgo, Włady-
sława (k) i Władysław, 
Leokadia Wojtyńscy 

11 maja, wtorek  
700  + Maria, Zygmunt 
Kolasa, Weronika Gład-
kowska 
800  + Stanisława Mazur 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  + Sławomir Łę-
czycki – gregoriańska 27 

12 maja, środa  
700  + ElŜbieta Galewska
-Krasicka w 8 r. śm. 
800  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 28 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - o Bo-
Ŝe błogosławieństwo i 
zdrowie dla Ks. Stanisła-
wa Markowskiego z 
racji imienin; - za wsta-
wiennictwem Matki 
BoŜej prośba do Ducha 

INTENCJE MSZALNE 

VI Niedziela  
Wielkanocna 

09.05.2010 

9 maja, VI Niedziela 
Wielkanocna 

700 + Sławomir Łęczycki 
– gregoriańska 25 
830  +Stefania i Paulin 
(m.) Gójscy, Teofila i 
Jakub Gójscy, Helena i 
Bolesław Prymus 
1000  + Stefania Kuszyń-
ska, Zofia Konopnicka, 
Krystyna Zapolska, Eu-
geniusz Zapolski 
1130  + Józef Zdunik, 
Jadwiga i Józef Zdunik, 
Edward Wyszyński w 30 
dni po śm. 
1300 + Stanisław, Zuzan-
na Jaczewscy, Anna 
Piwek, Michalina i An-
toni KsięŜopolscy 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Stanisława (k), 
Wacław Czechowscy, 
Helena i Bolesław i 
Janusz Karpińscy, Julitta 
i Henryk Sobieszczak 
 
10 maja, poniedziałek  

700  - o łaskę powrotu do 
zdrowia i do rodziny dla 
pewnej osoby 
800  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 26 
1730 naboŜeństwo majo-
we 

św. o łaskę rozeznania 
woli BoŜej dla Polaków 
przy wyborach prezy-
denckich; + Stanisław 
Kaczmarski w miesiąc 
po pogrzebie; + Mikołaj 
Girys w 21 rocznicę 
śmierci 

13 maja, czwartek - 
wspomnienie Matki 

BoŜej Fatimskiej 
700  + Tadeusz Kot w 8 r. 
śm. 
800  + Włodzimierz Pen-
conek 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 29 
14 maja, piątek - święto 
św. Macieja, apostoła 

700 + Hanna Genc  
800  + Sławomir Łęczyc-
ki – gregoriańska 30 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  zbiorowa: + Zofia i 
Tadeusz Światłowscy; + 
Irena Maria Berezowska 
w miesiąc po śmierci; + 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na VI Niedzielę Wielkanocną 

9 maja 2010 
• Od jutra rozpoczynamy modlitwy o uświęce-

nie  pracy ludzkiej i dobre zasiewy, tj. Dni 
krzyŜowe. 

• Od piątku przed uroczystością Wniebowstą-
pienia Pańskiego do soboty przed Zesłaniem 
Ducha Świętego włącznie odprawiana będzie 
Nowenna do Ducha Świętego. 

• W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 

• Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są 
WyŜsze Seminarium Duchowne naszej Diece-
zji. 

• W poniedziałek, 10 maja mija 30 dni po 
śmierci ofiar katastrofy pod Katyniem. Z tej 
racji z modlitwą i zniczami wiele osób wybie-
ra się juŜ dziś o godz. 17.00 pod Pałac Prezy-
dencki na Krakowskie Przedmieście. 

• W hołdzie Prezydentowi RP Lechowi Ka-
czyńskiemu i Ofiarom katastrofy, jutro, 10 
maja 2010 o godz. 18.30 będzie odprawiona 
Msza Św. za Ojczyznę w Kościele Braci 
Mniejszych Kapucynów, ul. Miodowa 13, 
potem przejdzie Marsz Pamięci: Miodowa - 
Senatorska - pl. Teatralny, a godz.. 19.30 kon-
cert na pl. Teatralnym ( Jan Pietrzak, Domini-
ka Świątek, Joszko Broda z Dziećmi, Tadeusz 
Sikora, De Press) 

• II parafialny turniej ping-ponga rozpocznie 
się dziś o godzinie UWAGA ZMIANA14:00, 
w dawnym kinie WRZOS. Serdeczne podzię-
kowania zechce przyjąć Sponsor atrakcyjnych 
nagród. 

• Spotkanie młodzieŜy wybierzmowanej dziś 
tradycyjnie  o 19:00 w harcówce. 

• Leśny Teatr bardzo serdecznie zaprasza 
wszystkich naszych parafian i gości na przed-
stawienie teatralne p.t. Pinokio. Niedziela - 9 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją na-
ukę, a Ojciec mój umi-
łuje go, i przyjdziemy 
do niego, i będziemy u 
niego przebywać. Kto 
Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszy-
cie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie po-
słał, Ojca. To wam 
powiedziałem przeby-
wając wśród was. A 
Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego 
nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się 
nie trwoŜy serce wasze 
ani się lęka. Słyszeli-
ście, Ŝe wam powie-
działem: Odchodzę i 
przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miło-
wali, rozradowalibyście 
się, Ŝe idę do Ojca, bo 
Ojciec większy jest ode 
Mnie. A teraz powie-
działem wam o tym, 
zanim to nastąpi, aby-
ście uwierzyli, gdy się 
to stanie. 

Dz 15,1-2.22-29;  
Niech wszystkie ludy 
sławią Ciebie, BoŜe 
Ap 21,10-14.22-23; 
J 14,23-29 



maja 2010 o godz. 16 w dawnym kinie Wrzos 
• W sobotę, 15 maja o godz. 10.00 w Bazylice 

Katedralnej ul. Floriańska J.E.Ks.Abp Henryk 
Hoser SAC udzieli Sakramentu Święceń w 
stopniu diakona alumnom V roku semina-
rium. Wśród przedstawionych kandydatów 
jest kleryk Łukasz Krawczyk, który odbywał 
praktyki w naszej parafii w 2009 roku. Pamię-
tajmy o nich w modlitwie 

• MłodzieŜowy rajd rowerowy do Ossowa 
szlakiem księdza Ignacego Skorupki - w 
sobotę 15 maja. Wyjazd w kaskach sprzed 
kancelarii o 10:15, ksiądz Konrad zaprasza. 
W i ę c e j  i n f o r m a c j i : 
www.rajdskorupki.wierzymy.pl 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyńskie-
go poświęconego pamięci por. Karola Świąt-
ka stanie kamień upamiętniający posługę 
kapłańską w naszej parafii Sługi BoŜego ks. 
Jerzego Popiełuszki. Czekamy z wielką na-
dzieją i radością na ogłoszenie naszego wika-
riusza błogosławionym. Pragniemy podzięko-
wać bardzo serdecznie grupie parafian za trud 
i pracę włoŜoną w realizowanie tego dzieła. 

• Najnowszy miesięcznik Miejsca Święte po-
świecony jest osobie ks. Jerzego Popiełuszki i 
wydarzeniom katyńskim. Zachęcamy do lek-
tury. Seria limitowana jest do nabycia w za-
krystii. 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Jakub Krzysztof Wiśniewski, kawaler za 

par. tutejszej i Francesca Elisabeth Ruiz, 
panna z Orpington, Kent UK 

⇒ Łukasz Dybkowski, kawaler z par. tutejszej i  
Katarzyna Szymańska, panna z Warszawy 

⇒ Maciej Łukaszewicz, kawaler z Wołomina i 
Maria Woźniak, panna z par. tutejszej 

⇒ Krzysztof Jacek Gawryś, kawaler z par. tu-
tejszej i Magdalena Marta Capiga, panna z 
Warszawy 

VI Niedziela  
Wielkanocna – 9.05 

 
 Dzieje Kościoła 

 
 Dzisiejsze Czytania bi-
blijne pokazują nam, Ŝe 
Kościół juŜ w czasach 
apostolskich musiał roz-
strzygać sporne problemy 
i stawał w obliczu niebez-
pieczeństwa podziału i 
rozłamu. Zresztą tak się 
dzieje prawie w kaŜdym 
stuleciu, kiedy stajemy 
przed nowymi problema-
mi i zadaniami. A jednak 
Kościół trwa i nie przemi-
nie, bo jest w Nim Duch 
Święty, Duch prawdy i 
pokoju. Ale jest takŜe 
Duchem zbawczego i 
błogosławionego niepo-
koju, jest źródłem zdro-
wego zaniepokojenia. 
Duch Święty niepokoi nas 
przypominając słowa i 
polecenia Jezusa, abyśmy 
miłując Jego, sami wza-
jemnie się miłowali. Ma-
jąc Jego zbawcze słowa 
powinniśmy trwać przy 
nich i Ŝyć nimi, a wów-
czas Kościół – czyli Spo-
łeczność Wierzących – 
stanie się miejscem Ŝywej 
obecności Boga (czyt.II). 
Duch BoŜy wprowadzi do 
tej Społeczności oŜywczy 
i twórczy niepokój oraz 
głębokie rozumienie 
prawdy, którą jest Jezus 
Chrystus. Na poŜegnanie 
obdarza Jezus swych 
uczniów pokojem. Nie 
jest On jednak błogosta-
nem i zastojem, lecz po-
kojem Chrystusa – Drogi, 
Prawdy i Miłości. 



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. 

Teresa Sygnowska; + 
Zofia Gawryszewska 

15 maja, sobota 
700 + Zofia i Henryk 
Flejszerowie, c.r. Flej-
szerów i Dziemirów 
800  +Zofia i Józef  
1630 ślub 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Zofia i Aleksan-
der Kulik, c.r. Kulików 

16 maja, niedziela, 
Wniebowstąpienie Pań-

skie 
700 - za parafian 
830  + Władysław Baran 
w 2 r.śm. 
1000  + Feliksa (k), Anto-

ni Stańczyk, Mieczysław 
Chełchowski 
1130  + Stanisław Pawel-
ski 
1300 chrzest: Leszek 
Tretter; zbiorowa: + 
Anna i Stanisław Klos, 
c.r. Klosów i Sokolnic-
kich; +Anna, Wojciech, 
wszyscy zmarli z rodzi-
ny Gochów, Kołodzie-
jów, Kasaków;  + Stani-
sław Mazur w 30 dni po 
śmierci 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Maria Osman i 
Zofia Osman-Nowińska 

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. 


