
1800 + Zdzisław Branic-
ki w 2 r.śm.  
12 kwietnia, wtorek;  

700 – o nadzieję, wiarę 
pomoc BoŜą w walce z 
nałogiem dla Katarzyny 
800 – w int. Weroniki 
Sochackiej o opiekę 
BoŜą dla niej 
1800 + Czesława (k) 
Komar w 3 r.śm. 

13 kwietnia, środa; 
700 wolna  
800 – w int. szczęśliwej 
śmierci i przebaczenia 
win Stanisława i Marii i 
dz. za uratowanie Ŝycia 
Jeremiemu Lipowiec-
kiemu  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; + ppłka Stani-
sława Wilatowskiego, 
mjra Wacława Cecota, 
kapitana Józefa Markie-
wicza, por. Ryszarda 
Paszkiewicza, por. Ka-

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Wielkiego Postu 

10.04.2011 

10 kwietnia,  
5 Niedziela  

Wielkiego Postu 
700 + Lech i Maria Ka-
czyńscy i wszyscy, 
którzy zginęli w kata-
strofie pod Smoleń-
skiem 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniaków  
1000 + Stanisław 
Chmiel w 66 r.śm., jego 
dziadkowie, rodzice, 
brat i szwagier 
1130 + Marianna, Józef 
i Jerzy Pośnik, cr. Po-
śników i Matyjów, 
Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk, 
Leokadia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alberskich 
1300 zajęta 
1800 + Edward Saganek 
z okazji urodzin 

11 kwietnia,  
poniedziałek; 

700 + Katarzyna RyŜko 
w 16 r.śm.  
800 + Władysława (k) 
Gałda w 28 r.śm. 

rola Świątka, por. Alek-
sandra Macieja Troja-
nowskiego, por. Ignace-
go Ziemiańskiego; + 
Danuta w 6 r.śm. i Bog-
dan Pławscy, Krystyna 
Gregorowicz i zm. z 
rodz. Pławskich i Ci-
chowiczów;  
14 kwietnia, czwartek; 
700 wolna 
800 + Janina i Zygmunt 
Kozłowscy, ich rodzina 
i cr. Zielińskich 
1800 + Teofil Rybczak 
w dniu urodzin 

15 kwietnia, piątek; 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

16 kwietnia, sobota; 
700 – o zdrowie i bł. 
BoŜe dla Michała 
800 + ks. Tadeusz, Sta-
nisław, Tadeusz, Zofia i 
Maria Wardzyńscy, 
Anna Duszczyk 
1100– dz.-bł w int. Hele-
ny w 100 urodziny 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkiego Postu  

10.04.2011 r. 
 
• Dziś mija I rocznica Katastrofy pod Smoleńskiem. 

W naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach tego 
wydarzenia.  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

• Dziś - w niedzielę - po mszy św. o godz. 18.00 par. 
Św. Wacława przy ul. Korkowej zaprasza na Kon-
cert Katyński w wykonaniu Chóru Polonia. 

• Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej 
ks. Zbigniewa Bigdę - misjonarza z Kazachstanu. 
Dziękujemy mu za modlitwę i głoszone Słowo BoŜe. 
Ofiarami do puszki przy wyjściu z kościoła moŜemy 
wspierać jego misyjną pracę duszpasterską. 

• Stowarzyszenie Chata z Pomysłami zaprasza na 
kiermasz wyrobów i ozdób świątecznych w dzi-
siejszą niedzielę po mszach św. o godz. 10.00, 11.30 
i 13.00. 

• Dziś o godz.17.15 uczestniczymy w Gorzkich śa-
lach. 

• We środę 13 kwietnia o godz. 17.15 zapraszamy do 
wspólnej modlitwy - RóŜańca Fatimskiego, a po 
modlitwie rozpocznie się Msza św. w Dzień Ka-
tyński – w intencji wszystkich pomordowanych, a 
szczególnie naszych mieszkańców: ppłka Stanisława 
Wilatowskiego, mjra Wacława Cecota, kapitana 
Józefa Markiewicza, por. Ryszarda Paszkiewicza, 
por. Karola Świątka, por. Aleksandra Macieja Troja-
nowskiego, por. Ignacego Ziemiańskiego. 

• 15.04 - w piątek po mszy św. godz. 18.00 zaprasza-
my na wspólną - jedną w tym dniu - Drogę KrzyŜo-
wą ulicami: Bosmańską, Trawiastą i VI Poprzeczną. 
Przynosimy ze sobą lampiony.  
Drogi KrzyŜowej o godz. 17.15 w tym dniu nie bę-
dzie. 

• Prosimy naszych parafian o przynoszenie 
„zielonego” czyli bukszpanu, cisu, wierzby, tui na 
przygotowanie palm wielkanocnych. Osoby chętne 
do robienia palm zapraszamy w najbliŜszą sobotę do 
salki katechetycznej od godz. 9.00. 

• W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę 
Palmową. Przed kaŜdą Mszą św. odbędzie się po-
święcenie palm. Palmy będzie moŜna nabyć przed 
kościołem od pań. Naszymi ofiarami wspieramy 
budowę świątyni św. Benedykta na Sadulu. 

Ez 37,12-14 

Bóg Zbawicielem, 
pełnym miłosierdzia 
Rz 8,8-11 

J 11,1-45 

Kiedy Jezus tam przybył, 
zastał Łazarza juŜ do czte-
rech dni spoczywającego w 
grobie. A Betania była 
oddalona od Jerozolimy 
około piętnastu stadiów i 
wielu śydów przybyło 
przedtem do Marty i Marii, 
aby je pocieszyć po bracie. 
Kiedy zaś Marta dowie-
działa się, Ŝe Jezus nadcho-
dzi, wyszła Mu na spotka-
nie. Maria zaś siedziała w 
domu. Marta rzekła do 
Jezusa: Panie, gdybyś tu 
był, mój brat by nie umarł. 
Lecz i teraz wiem, Ŝe Bóg 
da Ci wszystko, o cokol-
wiek byś prosił Boga. 
Rzekł do niej Jezus: Brat 
twój zmartwychwstanie. 
Rzekła Marta do Niego: 
Wiem, Ŝe zmartwychwsta-
nie w czasie zmartwych-
wstania w dniu ostatecz-
nym. Rzekł do niej Jezus: 
Ja jestem zmartwychwsta-
niem i Ŝyciem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i 
umarł, Ŝyć będzie. KaŜdy, 
kto Ŝyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wie-
rzysz w to? Odpowiedziała 
Mu: Tak, Panie! Ja wciąŜ 
wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, 
Syn BoŜy, który miał 
przyjść na świat. Gdy to 
powiedziała, odeszła i 
przywołała po kryjomu 
swoją siostrę, mówiąc: 
Nauczyciel jest i woła cię. 
Skoro zaś tamta to usłysza-
ła, wstała szybko i udała się 
do Niego.  



• Przypominamy, Ŝe skarbonkę Caritas przynosimy 
do kościoła w Niedzielę Palmową. Tego teŜ dnia i 
dzień wcześniej - w sobotę - Parafialny zespół Cari-

tas będzie zbierał Ŝywność i ofiary na paczki świą-
teczne dla rodzin potrzebujących wsparcia w naszej 
parafii. Będą teŜ rozprowadzane świece wielkanoc-
ne i beatyfikacyjne JP II.   

• Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy 
dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy. 

• Zlot Gwiaździsty Jasna Góra 2011. Motocykli-
stów zapraszamy na Jasną Górę w niedzielę Palmo-
wą. BliŜsze informacje na stronie 
www.rajdkatynski.net. 

• Po mszach św. dziś jeszcze w kiosku Biura Radia 
Maryja zbierać będziemy podpisy popierające pro-
jekt ustawy broniącej Ŝycie poczęte. 

• Budowę sanktuarium bł. Jana Pawła II w Radzymi-
nie moŜemy wesprzeć kupując ksiąŜkę - cegiełkę 
Nasz PapieŜ - do nabycia w naszym kiosku parafial-
nym.  

• MłodzieŜ przygotowująca się do Bierzmowania 
prosimy o zgłoszenie się do ks. Adama po mszy św. 
• We wtorek 5 kwietnia 2011 r. o godz. 5.54  

zmarł w klinice Charite Virchow w Berlinie  
w wieku 43 lat, z tego w kapłaństwie 15  

ś.†p. Ksiądz Andrzej Dudzik  
misjonarz w Diecezji Makeni w Sierra Leone 

(Afryka). Msza Św. pogrzebowa będzie sprawowana 
w Katedrze  

14 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00. Następnie prze-
wieziemy ciało do kościoła MB Częstochowskiej w 

Wołominie, gdzie odprawimy Godzinę Czytań za zmar-
łego kapłana i liturgiczny obrzęd ostatniego poŜegnania. 

Po tym kondukt uda się na cmentarz parafialny.  
Panie Jezu, okaŜ Ks. Andrzejowi swoje miłosierdzie! 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Rafał Artur Ludwiczak, kawaler z Kamiennej Góry 

Monika Angelika Laskowska, panna z par. Św. 
Benedykta na Sadulu 

⇒ Robert Tadeusz Przybysz, kawaler z par. tut. 
Regina Alina Rek, panna z par. Bogurodzicy 

⇒ Karol SuraŜyński, kawaler z par. śylina 
Agnieszka Kozakiewicz, panna z par. tut. 

⇒ Andrzej Sobczak, kawaler z par. IłŜa 
Monika Anna Osenka, panna z par. tut. 

V Niedziela Wielkiego 
Postu – 10.04 

 
 Wierzysz w to? 

 
 Dziś do nas mówi Chry-
stus: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i Ŝyciem. Kto we 
mnie wierzy, choćby i 
umarł, Ŝyć będzie. KaŜdy, 
kto Ŝyje i wierzy we mnie, 
nie umrze na wieki. Wie-
rzysz w to?” Słowa Chry-
stusa brzmią bardzo donio-
śle, nie tylko na cmenta-
rzach. A pytanie domaga się 
odpowiedzi. Chrystus przy-
jął na siebie nasze człowie-
czeństwo i siebie za nas 
złoŜył w ofierze. Tak to 
łatwo powiedzieć, ale trzeba 
by samemu przeŜyć grozę 
śmierci, aby zrozumieć 
ogrom miłości Chrystusa i 
ujrzeć w Nim Syna BoŜego. 
Nie usunął śmierci z ludz-
kiego Ŝycia. Sam zakoszto-
wał całej jej goryczy. Czy 
moŜe o tym myślał nasz 
PapieŜ w chwili swojej 
śmierci? Wizja proroka 
Ezechiela z pierwszego dziś 
Czytania moŜe być dla nas 
obrazem spustoszenia, do 
czego prowadzi zło śmierci. 
Sami ze siebie nie moŜemy 
przekroczyć granic śmiertel-
ności. Przez chrzest św. 
jednak Duch Święty, Duch 
śycia zamieszkał w nas, 
abyśmy mogli odnieść 
zwycięstwo nad śmiercią. 
Chrystus trzykrotnie stanął 
przy fakcie śmierci: w domu 
Jaira, przy marach mło-
dzieńca z Naim i nad gro-
bem Łazarza. Do świadec-
twa tych trzech wskrzeszo-
nych ludzi dodaje Chrystus 
swoje zmartwychwstanie, „a 
kaŜdy, który wierzy w Nie-
go nie umrze na wieki”. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. 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. 

1800 + Lucjan Hrynie-
wicz w 18 r.śm., 
Edward Franczewski i 
Krzysztof  

17 kwietnia, NIE-
DZIELA PALMOWA 

MĘKI PAŃSKIEJ 
700 – w int. ks. Probosz-
cza par. św. Benedykta 
na Sadulu o bł. BoŜe, 
zdrowie i siły do pracy 
830 – w int. Krzysztofa i 
Jadwigi w 32 r. ślubu o 
bł. BoŜe i opiekę dla cr.  
1000  + Anna Chirkow-
ska, Halena i Frydolin 
Bubikowie, cr. Jawor-
skich  

1130  + Zbigniew Wo-
cial w 5 r.śm.  
1300 zbiorowa: 
chrzest: Zofia Marta 
Chmielewska; – dz. za 
łaske zdrowia Zofii 
Marty; – dz.-bł. w 30 r. 
ślubu Joanny i Michała 
Rybaków z prośbą o bł. 
dla cr.; + Wacław i 
Edmund Rybak; + Je-
rzy Mróz w 10 r.śm. i 
cr. Mróz; + Wacław i 
Edward Rybak; + Bar-
bara Borowa w 30 dniu 
po śm.;  
1800 zajęta 

Modlitwa przed beatyfikacją Jana Pawła II 
Niedziele Wielkiego Postu 2011 

Ojcze nieskończenie dobry, Panie nieba i ziemi, którego chwałę, moc 
i miłość głosi całe stworzenie, chóry Aniołów i wszyscy Święci. Ty 
w swoim wielkim miłosierdziu pochyliłeś się nad nędzą człowieka 
i zesłałeś nam Jezusa, swego Syna, naszego Brata i Przyjaciela, aby nas 
odkupił i usynowił. 
Ty pozwalasz nam przygotować się do świąt paschalnych, dając święty 
czas łaski i nawrócenia. Pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów, by 
wziąć ich w ramiona i pojednanych zaprosić do swego stołu, przyodziewa-
jąc ich w szatę odzyskanej godności. Ześlij swego Ducha i rozpal 
w naszych sercach Ŝarliwą miłość do Ciebie i do ludzi. 
Dzięki Ci składamy za Twojego sługę, papieŜa Jana Pawła II, w którego 
Ŝyciu tak mocno zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyŜa Chry-
stusa i blask Ducha miłości. On, zawierzając całego siebie Twojemu 
miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, stał się Ŝywym obra-
zem Dobrego Pasterza, a podąŜając wiernie drogą Ewangelii był wzorem 
chrześcijańskiego Ŝycia. 
Niech dzieci Kościoła, przygotowując się na dzień jego beatyfikacji, 
odkryją na nowo radość, jaką daje wiara, odzyskają moc płynącą 
z karmienia się słowem BoŜym i sakramentami, odczują pokój serca 
poddanego Twojej woli. Niech trwałym owocem Twojego daru, jakim jest 
wyniesienie do chwały ołtarzy Wielkiego Rybaka przełomu tysiącleci, 
będzie szerokie otwarcie drzwi Kościoła i objawienie jego matczynej 
miłości do wszystkich ludzi, zwłaszcza do ubogich, maluczkich, cierpią-
cych na duchu i ciele, zagubionych na drogach Ŝycia. 
Niech nas wspiera wstawiennictwo nowego Błogosławionego, abyśmy po 
zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania mogli wejść do mieszkania 
w niebie i zjednoczeni ze Świętymi wychwalali Ciebie. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen . 


