
700  - do BoŜego Miło-
sierdzia z prośbą o łaskę 
wiary dla Małgosi M. 
800  + Irena Włodarska 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Hanna Stefanow-
ska 
 

18 maja, wtorek  
700  + Augustyn i Rozalia 
Jóźwik i ich dzieci 
800  + Genowefa Kur-
nava, Józef Kurnava, 
Tadeusz RŜysko, Kata-
rzyna Szostak, Stefania i 
Władysław Szostak, Jan 
Szostak 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  + Feliksa (k) i Bole-
sław Zarosińscy 
 

19 maja, środa  
700  + Andrzej Krzysz-
czak 
800  wolna 
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-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Wniebowstąpienia  

Pańskiego 
16.05.2010 

16 maja, niedziela, 
Wniebowstąpienie  

Pańskie 
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: - 
dziękczynno-błagalna w 
9 rocznicę urodzin Ku-
busia; + Anna i Stani-
sław Klos, c.r. Klosów i 
Sokolnickich; +Andrzej 
Kamiński; + Anna, Woj-
ciech, wszyscy zmarli z 
rodziny Gochów, Koło-
dziejów, Kasaków;  + 
Stanisław Mazur w 30 
dni po śmierci; +Feliks 
Sieradzki 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Maria Osman i 
Zofia Osman-Nowińska 
 
 17 maja, poniedziałek 

– uroczystość  
św. Andrzeja Boboli, 

prezbitera  
i męczennika, patrona 

Polski i metropolii  
warszawskiej 

nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - o BoŜe 
błogosławieństwo i zdro-
wie dla Ks. Stanisława 
Markowskiego z racji 
imienin; - za wstawien-
nictwem Matki BoŜej 
prośba do Ducha św. o 
łaskę rozeznania woli 
BoŜej dla Polaków przy 
wyborach prezydenc-
kich; + Edmund Dygul-
ski; + Marianna Kowal-
ska, Zofia Kimfert, Anna 
Falińska – w rocznicę 
śmierci 

 
20 maja, czwartek  

700  + Franciszek w 25 
rocznicę śmierci, c.r. 
Tąkielów i Wierzbickich 
800  wolna 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Cecylia Francman 
(intencja od Anińskiej 
Rodziny Rodzin) 

 
21 maja, piątek  

700 + Teresa i Piotr Bigaj  
800  + Barbara Czyrna w 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na uroczystość  

Wniebowstąpienia Pańskiego 
16 maja 2010 

• Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego. 

• Od piątku przed uroczystością Wniebo-
wstąpienia Pańskiego do soboty przed Ze-
słaniem Ducha Świętego włącznie odpra-
wiana jest Nowenna do Ducha Świętego. 

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Veni Creator” zaprasza na czuwanie 
przed Zesłaniem Ducha Świętego w sobotę 
22 maja. Rozpoczynamy po Mszy świętej 
wieczornej. W programie: adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, rozwaŜania  frag-
mentów Pisma Świętego, modlitwa w ciszy, 
róŜaniec, modlitwa śpiewem, a na zakoń-
czenie ok. 21 dziękczynna Msza Święta. 

• Spotkanie młodzieŜy wybierzmowanej tra-
dycyjnie o 19:00 w harcówce:) 

• Fundacja spiesząca z pomocą chorym dzie-
ciom kwestuje dziś przy naszym kościele. 

• Jutro obchodzić będziemy uroczystość św. 
Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, 
patrona Polski i metropolii warszawskiej. 
Msze św. będą odprawione o godz. 7, 8 i 18 

• Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w 
naszej parafii odbędzie się 30 maja br pod-
czas Mszy św. o godz. 10.00. Tydzień póź-
niej, tj. 06 czerwca o godz. 10.00 zaprasza-
my dzieci rocznicowe wraz z rodzinami. 

• W sobotę, 15 maja o godz. 10.00 w Bazyli-
ce Katedralnej ul. Floriańska J.E.Ks.Bp Ka-
zimierz Romaniuk udzielił Sakramentu 
Święceń w stopniu diakona 10-ciu alum-
nom V roku seminarium. Wśród wyświęco-
nych diakonów jest ks. Łukasz Krawczyk, 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 
Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cier-
piał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie, 
w imię Jego głoszo-
ne będzie nawróce-
nie i odpuszczenie 
grzechów wszyst-
kim narodom, po-
cząwszy od Jerozo-
limy. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto 
Ja ześlę na was 
obietnicę mojego 
Ojca. Wy zaś pozo-
stańcie w mieście, 
aŜ będziecie uzbro-
jeni mocą z wysoka. 
Potem wyprowadził 
ich ku Betanii i pod-
niósłszy ręce błogo-
sławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, 
rozstał się z nimi i 
został uniesiony do 
nieba. Oni zaś odda-
li Mu pokłon i z 
wielką radością 
wrócili do Jerozoli-
my, gdzie stale prze-
bywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosła-
wiąc Boga. 

Dz 1,1-11;  
Pan wśród radości  
wstępuje do nieba. 
Ef 1,17-23;  
Łk 24,46-53 



który odbywał praktyki w naszej parafii w 
2009 roku. W nadchodzącą sobotę , 22 maja 
br o godz. 10.00 w naszej Katedrze J.E.Ks. 
Abp Henryk Hoser SAC udzieli święceń 
kapłańskich diakonom naszego WyŜszego 
Seminarium Duchownego. Pamiętajmy o 
nich w modlitwie 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyń-
skiego poświęconego pamięci por. Karola 
Świątka stanie kamień upamiętniający 
posługę kapłańską w naszej parafii Sługi 
BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki. Czekamy 
z wielką nadzieją i radością na ogłoszenie 
naszego wikariusza błogosławionym. Pra-
gniemy podziękować bardzo serdecznie 
grupie parafian za trud i pracę włoŜoną w 
realizowanie tego dzieła. Uroczystą Mszę 
św. dziękczynną za beatyfikację Błogosła-
wionego Ks. Jerzego Popiełuszkę odprawi 
w naszej parafii J.E.Ks. Bp Stanisław Kę-
dziora w niedzielę 13 czerwca br. o godz. 
13.00 

• Najnowszy miesięcznik Miejsca Święte po-
świecony jest osobie ks. Jerzego Popiełusz-
ki i wydarzeniom katyńskim. Zachęcamy do 
lektury. Seria limitowana jest do nabycia w 
zakrystii. 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Łukasz Dybkowski, kawaler z par. tutej-

szej i  Katarzyna Szymańska, panna z 
Warszawy 

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

⇒ Krzysztof Jacek Gawryś, kawaler z par. 
tutejszej i Magdalena Marta Capiga, pan-
na z Warszawy 

⇒ Piotr Gołębiewski, kawaler z par. tutejszej 
i Joanna Izabela Chromańska, panna z 
Warszawy 

Wniebowstąpienie Pań-
skie – 16.05 

 
 Nasza Droga 

 
 Chrystus stanowi centrum 
wszystkich chrześcijan. 
Zaczęło się to w momen-
cie, kiedy Syn BoŜy stał 
się człowiekiem, „w któ-
rym Bóg ma wielkie 
upodobane”. Jest tylko 
jeden problem, aby czło-
wiek pozostał człowiekiem 
BoŜym, aby poznał drogę 
do Ojca. Jest nią Chrystus 
sam. W Jezusie Chrystu-
sie, Bóg stał się dla nas 
widzialny. „Kto mnie 
widzi, widzi i Ojca”. A 
więc być chrześcijaninem 
znaczy, mieć udział w 
człowieczeństwie Jezusa i 
w Jego bóstwie. W dzisiej-
szej Liturgii przeŜywamy 
odejście Pana do Ojca. 
Apostołowie długo patrzy-
li w niebo, bo tam jest 
nasza wspólna Ojczyzna, a 
Pan odszedł, „aby przygo-
tować nam miejsce”. My 
zaś aŜ do powtórnego 
przyjścia „głosimy Jego 
śmierć i zmartwychwsta-
nie”. Chrystus przyniósł 
światu Boską naukę, Ŝe 
ludzie powołani są do 
godności dzieci BoŜych i 
jako tacy mają być na 
świecie przedłuŜeniem 
Jego obecności i świadka-
mi Ewangelii. „Na obraz i 
podobieństwo BoŜe” jeste-
śmy powołani do istnienia 
i w całym naszym postę-
powaniu ma być  w i d o c 
z n y Autor. Nie ma tu 
więc miejsca na bezsens i 
pesymizm. Jest droga do 
nieba. 



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. 

miesiąc po śmierci 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  zbiorowa: + Stefa-
nia, Jan i Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal; + Agnieszka, 
Józef, Andrzej, Zygmunt 
Jankowscy; + Jerzy i 
Margarita śelisławscy, 
Helena Ciok, Wanda i 
Jerzy Łuniewscy; + Sta-
nisław Sakowicz 

 
22  maja, sobota 

700 w pewnej intencji 
800  + Helena i Andrzej 
Müller  
1730 naboŜeństwo majo-

we 
1800 zajęta 
czuwanie przed Zesłaniem 
Ducha Świętego do 2200 

 
23 maja, niedziela,  

Zesłanie Ducha Świętego  
700 - za parafian 
830  + Ks. Wiesław Kali-
siak z racji imienin, Ks. 
Zdzisław Król 
1000  + Henryk Rokicki w 
20 r.śm. 
1130  +Helena, Zofia, Julia, 
Władysław 
1300 + c.r. Urawskich i 
Górczyńskich chrzest: 
Bruno Tadeusz Karski, 
Maja Bryll-Osińska 
1730 naboŜeństwo majowe 
1800 zajęta 

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. 


