
800  + Amelia i Stanisław 
Morlo; Natalia i Feliks 
Kowalczyk; Sławomir 
Hostman, Józefa (k) 
Kobusińska 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  + Bolesława (k) i 
Kazimierz Derek, Serafi-
na (k) i Marian Skawiń-
scy 
26 maja, środa, wspo-
mnienie św. Filipa Ne-

reusza, prezbitera 
700  + s. Kalasancja Ko-
mar 
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-
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 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zesłania Ducha Św. 

23.05.2010 

23 maja, niedziela, 
Zesłanie Ducha Święte-

go  
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 + Edward, Julia, 
Piotr, Ryszarda (k), Da-
niel, Ryszard, c.r. Uraw-
skich i Celina, Zbigniew, 
Józef, Czesław, Janina, 
c.r. Górczyńskich  
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Stanisława (k), 
Feliksa (k), Jan JeŜow-
scy 
 
24 maja, poniedziałek, 

święto Najświętszej 
Maryi Panny, Matki 

Kościoła 
700  za parafian 
800  + ElŜbieta i Wacław 
Domańscy 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Zofia Tołoczko w 
25 r. śm. 

25 maja, wtorek  
700  + s. Wiesława Ćwie-
klewska 

wyborach prezydenc-
kich; o łaskę zdrowia dla 
Paul’a; - o zdrowie dla 
Jana i Jacka Kalinow-
skich+ Maria i Tadeusz 
Wyszkowscy; + Henryka 
(k) Kretowicz w 1 r. śm.; 
+ Maria Ziółek zd. Ga-
bryszewska, Maria i 
Stanisław Gabryszewscy; 
+ Barbara Katarzyna 
Kalinowska 

27 maja, czwartek  
700  + Henryk 
800  + Marianna Wasi-
lewska i Czesław Wasi-
lewski 
1645 I Komunia Święta 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 + Marianna Zalew-
ska 

28 maja, piątek 
700 + s. Zofia Wyszyńska  
800  wolna 
1645 I Komunia Święta – 
odnowienie przyrzeczeń 
Chrztu 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800  zbiorowa:  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na uroczystość  

Zesłania Ducha Świętego 
23 maja 2010 

• Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. 

• Dziś ofiarami składanymi do puszki - Dar ser-
ca - na środku kościoła wspieramy w akcji Cari-
tasu wszystkich powodzian. 

• Spotkanie młodzieŜy wybierzmowanej o 19:00 
wyjątkowo przed harcówką a potem według 
ustalonego harmonogramu. 

• Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w na-
szej parafii odbędzie się 30 maja br podczas 
Mszy św. o godz. 10.00., a dwa tygodnie później, 
tj. 13 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy dzieci 
rocznicowe wraz z rodzinami. Pierwsza Spo-
wiedź Święta dla dzieci i ich najbliŜszych będzie 
w środę 26 maja o godz. 15.00 

• Kolejka do kultury to impreza charytatywna or-
ganizowana przez ludzi kultury, władze Dzielnicy 
Wawer oraz Fundację „Akogo?”. Dziś, 23 maja 
godz 13.30 ul. śegańska 1 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyńskiego 

poświęconego pamięci por. Karola Świątka stanie 
kamień upamiętniający posługę kapłańską w 
naszej parafii Sługi BoŜego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Czekamy z wielką nadzieją i radością na 
ogłoszenie naszego wikariusza błogosławionym. 
Pragniemy podziękować bardzo serdecznie gru-
pie parafian za trud i pracę włoŜoną w realizowa-
nie tego dzieła. Uroczystą Mszę św. dziękczynną 
za beatyfikację Błogosławionego Ks. Jerzego 
Popiełuszkę odprawi w naszej parafii J.E.Ks. Bp 
Stanisław Kędziora w niedzielę 13 czerwca br. o 
godz. 13.00. Tego samego dnia - 13 czerwca o 
godz. 19 będzie w naszym kościele koncert forte-
pianowy poświęcony pamięci Bł. Ks. Jerzego. 
JuŜ są do odebrania w zakrystii karty wstępu na 
Mszę św. beatyfikacyjną w dniu 06 czerwca br. o 
godz. 11.00 

• W zawiązku z Mszą św. beatyfikacyjną w dniu 6 
czerwca Związek Podhalan zwraca się do na-

Wieczorem w dniu 
zmartwychwstania, 
tam gdzie przeby-
wali uczniowie, 
drzwi były zamknię-
te z obawy przed 
śydami. Przyszedł 
Jezus, stanął po-
środku i rzekł do 
nich: "Pokój wam!" 
A to powiedziaw-
szy, pokazał im 
ręce i bok. Urado-
wali się zatem 
uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do 
nich: "Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was 
posyłam". Po tych 
słowach tchnął na 
nich i powiedział 
im: "Weźmijcie Du-
cha Świętego. Któ-
rym odpuścicie 
grzechy, są im od-
puszczone, a któ-
rym zatrzymacie, 
są im zatrzymane". 

Dz 2,1-11 

1 Kor 12,3-7.12-13 

J 20,19-23 



szych parafian z prośbą o moŜliwość noclegu w 
nocy z 5 na 6 czerwca. Osoby, które mogą za-
prosić na nocleg pielgrzymów prosimy o kontakt 
w zakrystii. 

• Caritas. Włączając się w ogólnopolską akcję 
charytatywną, zainicjowaną z okazji Dnia Dziec-
ka, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy-
gotowuje Festyn Rodzinny pod hasłem „Bądźmy 
razem”. Wszystkie rodziny, a szczególnie naj-
młodszych, serdecznie zapraszamy w sobotę 29 
maja od godz. 13.00 w okolice muszli koncerto-
wej w Parku Skaryszewskim w Warszawie 
(wejście od ronda Waszyngtona). Zgodnie z de-
cyzją Ks. Abpa Henryka Hosera, 30 maja na tere-
nie naszej Diecezji zostanie przeprowadzona 
przed kościołami zbiórka do puszek na leczenie 
dzieci z rodzin niezamoŜnych oraz zakup protez i 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

• 29 maja o godz. 10.00 w czasie festynu w Szkole 
Podstawowej nr 218 odbędzie się bieg „Byle 
dobiec” z okazji 10-lecia Anina. Rozpoczynają 
najmłodsi: kl. I-III, równocześnie kl. IV-V-VI. 
Około godz. 10.30 kategoria „Open” (gimnazja, 
licea i starsi). Dla wszystkich przewidziane są 
okolicznościowe medale. 

• Marsz dla śycie i Rodziny po raz piąty przejdzie 
głównymi ulicami Warszawy 30 maja. Uczestni-
cy Marszu spotkają się o godz. 12.00 na ul. No-
wy Świat (u zbiegu Foksal i Chmielnej). 

• Wakacje z wartościami to ciekawy pomysł na 
wakacje dla dzieci i młodzieŜy, która w duchu 
wiary katolickiej pragnie kształtować swoje Ŝy-
cie. Zgłoszenia i informacje: Tel/fax 025 787 74 
11, ks. Emil Parafiniuk Asystent Diecezjalny 
KSM i www.wakacjeksm.pl 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Piotr Gołębiewski, kawaler z par. tutejszej i 

Joanna Izabela Chromańska, panna z Warsza-
wy 

⇒ Tamara Agnieszka Bychowska, panna z par. 
tutejszej i Piotr Antoni Chojnowski, kawaler z 
Rembertowa 

Niedziela – Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego – 

23.05 
 

 Tchnienie Ducha 
 
 Zesłanie Ducha Świętego 
jest dopełnieniem misji 
zbawczej Syna BoŜego. W 
języku liturgicznym uroczy-
stość Zielonych Świątek 
nazywa się dniem Pięćdzie-
siątnicy, poniewaŜ przypada 
ona w 50 dni po Zmartwych-
wstaniu Pańskim. To, co 
stało się w Wieczerniku w 
dniu Pięćdziesiątnicy, jest 
niejako podsumowaniem 
całego posłannictwa Jezusa 
Chrystusa. Jest dniem zawar-
cia nowego przymierza z 
kaŜdym człowiekiem bez 
wyjątku. Wszyscy zostali 
powołani przez wielorakie 
dary do budowania króle-
stwa BoŜego. Bóg powołuje 
przez Ducha Świętego do 
swojej winnicy nie tylko 
Uczniów zamkniętych w 
Wieczerniku, którym towa-
rzyszyła Maryja, Matka 
Kościoła, ale nieustannie 
wzywa wszystkich ludzi do 
swego Królestwa prawdy i 
miłości, sprawiedliwości i 
łaski, a więc ma charakter 
uniwersalny. Apostołowie po 
śmierci Jezusa ukrywali się 
ze strachu przed Ŝydami. 
Przyszli do Jerozolimy, do 
Wieczernika, przypominając 
sobie cuda, jakich byli 
świadkami. AŜ tu nagle 
wielki szum i ogniste języki 
przenikają Ich do głębi i 
odmieniają zupełnie, jak 
kiedyś MojŜesza. Zrozumieli 
i poszli w świat „do wszyst-
kich narodów pod słońcem” 
świadcząc o tym, co słyszeli, 
co widzieli, i czego byli 
świadkami. A kaŜdy dar 
Ducha Świętego, to zadanie, 
które trzeba spełniać. 



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. 

29 maja, sobota, wspo-
mnienie św. Urszuli 

Ledóchowskiej 
700  - o BoŜe błogosła-
wieństwo i zdrowie dla 
Ryszarda i Krystyny z 
okazji urodzin 
800  - o BoŜe błogosła-
wieństwo i zdrowie dla 
Wandy w dniu urodzin   
1645 I Komunia Święta – 
Akt oddania się Matce 
BoŜej 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
1800 – o bł. BoŜe dla 
Piotra Łagowskiego i 
Joanny Jankowskiej 

30 maja, Niedziela 

Trójcy Przenajświęt-
szej 

700 + Leokadia, Stani-
sław, Franciszek, Janina; 
o zdrowie dla Krystyny i 
Stanisława 
830  K. R. 
1000  Uroczysta I Komu-
nia Święta 
1130  + Marianna Zalew-
ska 
1300 + Zbigniew Toth w 
6 r. śm. 
1730 naboŜeństwo majo-
we 
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. 


