
śm.;  
1800 + Piotr w 28 r.śm. 
i Edmund Aleksander 
Przyczka i cr. 

 
18 kwietnia,  

WIELKI PONIE-
DZIAŁEK 

700 + Anna, Janina, 
Halina, Danuta, Zdzi-
sław i Jerzy   
800 + Adolf i Bronisła-
wa (k) Radulscy, ich 
rodzice i Michał Bia-
łous 
1800 + Edmund Fal-
kowski 

19 kwietnia,  
WIELKI WTOREK 
700 wolna 
800 wolna 
1800 RM 

20 kwietnia,  
WIELKI ŚRODA 

700 wolna  
800 + Antoni i Teresa 
Wasilewscy, Halina 
Tomaszewska, cr. 
Wasilewskich, Toma-
szewskich i Michali-
ków  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Palmowa  

Męki Pańskiej 
17.04.2011 

17 kwietnia,  
NIEDZIELA PAL-

MOWA MĘKI PAŃ-
SKIEJ 

700 – w int. ks. Pro-
boszcza par. św. Be-
nedykta 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 Mi-
chała Rybaków z 
prośbą o bł. dla cr.; + 
Wacław i Edmund 
Rybak; + Jerzy Mróz 
w 10 r.śm. i cr. Mróz; 
+ Wacław i Edward 
Rybak; + Barbara Bo-
rowa w 30 dniu po 

cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o łaskę 
zdrowia, pokój serca, 
światło Ducha św. i 
opiekę MB dla 
Agnieszki Łęgowskiej 
z okazji imienin; + Jan 
Zdanowicz w 16 r.śm.; 
+ Jan i Janina Flisek;  

 
21 kwietnia,  

W. CZWARTEK 
1800 MSZA WIECZE-
RZY PAŃSKIEJ 

 
22 kwietnia,  
W. PIĄTEK 

1800 LITURGIA 
WIELKIEGO PIĄT-
KU  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Palmową  

17.04.2011 r. 
 
• Dziś obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed kaŜdą mszą św. 

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

• Ofiarami do skarbony Dar serca przygotowujemy dekorację Grobu 

Pańskiego i Ciemnicy. 
• Skarbonkę Caritas zostawiamy w kościele w dzisiejszą niedzielę. 

Dziś teŜ jeszcze Parafialny zespół Caritas będzie zbierał Ŝywność i 
ofiary na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia w 
naszej parafii. Są teŜ rozprowadzane świece wielkanocne i beatyfi-
kacyjne JP II. 

• Dziś po mszy św. o godz. 11.30 ks. Proboszcz zaprasza rodziców 
dzieci I-Komunijnych na spotkanie informacyjne - w kościele. 
Dzieci w tym czasie zapraszamy na próbę procesji przed kościołem. 
W W. Piątek zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z dziadkami i 
babciami na adorację krzyŜa, w czasie której wnuki otrzymają znak 
naszego zbawienia. Dziadków i bacie prosimy o przyniesienie 
własnego krzyŜa z domu. 

• Dziś, po raz ostatni w tym roku o godz. 17.15 uczestniczymy w 
Gorzkich śalach z kazaniem pasyjnym. 

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 Wieczerzy 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 Kapłań-
stwa. 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 Chrystusa, gdzie adoracja potrwa do 
godz. 22.00. 

Wielki Piątek - 18.00  
W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyŜ i poniósł 
śmierć dla naszego zbawienia, Kościół od najdawniejszych czasów 
nie sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się na słuchaniu Słowa BoŜe-
go, aby oŜywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości. Skoro 
Chrystus umarł za wszystkich, Kościół więc zanosi dziś wielką modli-
twę za wszystkich, bez wyjątku. Wszyscy bowiem zostali ogarnięci 
miłością Boga i kaŜdy w niej moŜe uczestniczyć. Wysłuchawszy 
opisu Męki Pańskiej będziemy adorować KrzyŜ - znak naszej wiary.  
Po przyjęciu Komunii św. przeniesiemy Chrystusa Eucharystycznego 
do kaplicy Grobu Pańskiego. Tam będziemy adorować Chrystusa aŜ 
do Uroczystej Liturgii Zmartwychwstania. Adoracja przy Grobie 
Pańskim będzie trwała w piątek do godz. 22.00. W ten dzień obowią-
zuje post ścisły. Ofiary składane podczas Adoracji KrzyŜa są prze-
znaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego i 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 Pańskiego. W ten 
dzień błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 8.00 do 
17.00. Jako chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie zapomnijmy, iŜ 

Mt 21,1-11, msza:  
Iz 50,4-7 

BoŜe mój, BoŜe, czemuś 
mnie opuścił? 
Flp 2,6-11 

Mt 26,14-27,66 

Gdy się przybliŜyli do 
Jerozolimy i przyszli do 
Betfage na Górze Oliw-
nej, wtedy Jezus posłał 
swoich uczniów i rzekł 
im: „Idźcie do wsi, która 
jest przed wami, a zaraz 
znajdziecie oślicę uwiąza-
ną i źrebię z nią. OdwiąŜ-
cie je i przyprowadźcie do 
Mnie. A gdyby wam kto 
co mówił, powiecie: Pan 
ich potrzebuje, a zaraz je 
puści”. Stało się to, Ŝeby 
się spełniło słowo proro-
ka: Powiedzcie Córze 
Syjońskiej: Oto Król twój 
przychodzi do ciebie 
łagodny, siedzący na 
osiołku, źrebięciu oślicy. 
Uczniowie poszli i uczy-
nili, jak im Jezus polecił. 
Przyprowadzili oślicę i 
źrebię i połoŜyli na nie 
swe płaszcze, a On usiadł 
na nich. A ogromny tłum 
słał swe płaszcze na dro-
dze, inni obcinali gałązki 
z drzew i ścielili na dro-
dze. A tłumy, które Go 
poprzedzały i które szły 
za Nim, wołały głośno: 
„Hosanna Synowi Dawi-
da. Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pań-
skie. Hosanna na wysoko-
ściach”. Gdy wjechał do 
Jerozolimy, poruszyło się 
całe miasto, i pytano: 
„Kto to jest?” A tłumy 
odpowiadały: „To jest 
prorok Jezus z Nazaretu w 
Galilei”. 



przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zachowujemy ciszę 
i trwamy na modlitwie. Wieczorem, po zachodzie słońca gromadzimy 
się na Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna obchód Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego.   

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

radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i Msza Św. 
• W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7:00 

będzie śpiewana jutrznia. Zapraszamy serdecznie do wspólnej 
modlitwy. 

• W Poniedziałek Wielkanocny w czasie uroczystej mszy św. o 
godz. 10.00 Ks. Abp Henryk Hoser przekaŜe naszej parafii relikwie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zapraszamy wszystkich do oddania 
czci relikwiom naszego błogosławionego wikariusza.  
Tego dnia mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! 

• Budowę sanktuarium bł. Jana Pawła II w Radzyminie moŜemy 
wesprzeć kupując ksiąŜkę - cegiełkę Nasz PapieŜ - do nabycia w 
naszym kiosku parafialnym.  

• 26.04 - we Wtorek Wielkanocny wyruszy do Rzymu 11-osobowa 
motocyklowa pielgrzymka na beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II. 
Naszych parafian zapraszamy na uroczysty start na godz. 9.00. 

• Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd do Łagiewnik na 
Święto Miłosierdzia BoŜego i beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II, 
którą będzie moŜna przeŜywać w łączności ze Stolicą Apostolską. 
Wyjazd 30 kwietnia o godz. 22.00 sprzed kościoła. Informacje i 
zapisy u P. Stanisława Skowrońskiego, tel. 812 52 24, lub w domu: 
ul Rzeźbiarska 65. 

• JuŜ dziś informujemy, ze 1 maja - w Niedzielę Miłosierdzia BoŜe-
go - z racji na beatyfikację JP II mszy św. o godz. 10.00 i 11.30 nie 
będzie. Natomiast na mszę dziękczynna zapraszamy w Godzinę 
Miłosierdzia - na 15.00. 

• MłodzieŜ przygotowującą się do Bierzmowania zapraszamy na 
mszę św. 06.05 na godz. 18.00. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ 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. 

Niedziela Palmowa – 17.04 
 

 Znak KrzyŜa 
 
 Obraz Chrystusa Króla, 
jakiego przedstawia nam 
dzisiejsza Ewangelia jest 
wkomponowany w historię 
Jego męki i śmierci. Swoją 
wielkość objawia w słuŜe-
niu i posłuszeństwie, w 
którym posuwa się aŜ do 
wydania siebie samego na 
krzyŜ. Mówi dziś do nas św. 
Paweł w liście do Filipin, Ŝe 
„dlatego teŜ Bóg wywyŜszył 
Go nad wszystko i darował 
Mu imię ponad wszelkie 
imię, aby na Jego imię 
zgięło się kaŜde kolano”. 
Taka jest droga Jezusa 
uniŜonego i wywyŜszonego. 
Łatwo jest iść za Chrystu-
sem w Niedzielę Palmową i 
śpiewać hosanna, nie czu-
jąc, Ŝe w tłumie znajdą się 
takŜe ci, którzy za chwilę 
wołać będą „ukrzyŜuj Go”, 
którzy krzyŜ Jego przemie-
nią w swój oręŜ. Jezus 
wiedział, Ŝe tłumy zwrócą 
się przeciw Niemu, Ŝe na-
wet uczniowie Go opuszczą. 
I takim pozostał w swoim 
Kościele, którego źródłem 
Ŝycia jest moc Ducha Świę-
tego i siła Miłości. Tajemni-
ca ostatnich dni Jezusa 
rzuca przenikliwe światło na 
historię wewnętrznych 
zmagań człowieka. Niedzie-
la Palmowa jest blisko 
Wielkiego Piątku. Jest więc 
okazja do zastanowienia się: 
jakie palmy niesiemy, co 
rzucamy na drogę Jezusa i 
co śpiewamy w swoim 
sercu? Musimy pod Krzy-
Ŝem uciszyć się, by usłyszeć 
głos Chrystusa, co On z 
KrzyŜa mówi do kaŜdego z 
nas. 



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. 

23 kwietnia, WIGI-
LIA PASCHALNA 

2000 + Jerzy, Ryszard i 
Aleksander ; + Jerzy z 
racji imienin 

 
24 kwietnia,  
NIEDZIELA 

ZMARTWYCH-
WSTANIA 

600 REZUREKCJA – 
w int. Parafian 
830 – w int. ks. Pro-
boszcza z okazji imie-
nin z prośbą o wszyst-
kie potrzebne dary 
1000 + Barbara Czyrna 

1130 + Marian Fluksik 
i jego rodzice 
1300 zbiorowa: – dz.-
bł. w int. rodziny Mo-
dlińskich oraz Wojcie-
cha w dniu imienin; – 
dz. w 50 r. ślubu Jacka 
i BoŜeny Wrzosek o 
potrzebne łaski i opie-
kę dla cr.; – o bł. BoŜe 
i zdrowie dla Palomki, 
Beaty, Eulalii i Zbi-
gniewa Fronc; + Kry-
styna w 8 r.śm. i Woj-
ciech Pietrusińscy;   
1800 – dz.-bł. z prośbą 
o BoŜe bł. dla Wojtka  

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 . 


