
1800 – w int. Ks. Probosz-
cza z okazji imienin, aby 
Chrystus Zmartwychwstały 
napełniał jego serce rado-
ścią, pokojem i nadzieją na 
zwycięŜanie dobra w na-
szej parafii /RM/ 

26 kwietnia, WTOREK 
W OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 – w int. Ks. Proboszcza 
z okazji imienin i wszyst-
kich kapłanów w naszej 
parafii 
800 + Henryk w 40 r.śm., 
Marianna i Marian Zarzyc-
cy, Mikołaj, Zofia i Alek-
sander Dziakowscy  
1800 + Filip w 9 r.śm. 
27 kwietnia, ŚRODA W 
OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 + Stefania Skotarska w 
29 r.śm., cr. Skotarskich i 
Stoberskich  
800 + Wacław, Ludwik, 
Janina, Szymon i Marianna 
Romanowicz  
1800 zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - dz. za 
łaskę poprawy zdrowia 
Teresy Warmińskiej z 
prośbą o bł. BoŜe i opiekę 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zmartwychwstania  

Pańskiego 
24.04.2011 

24 kwietnia, NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTA-

NIA 
600 REZUREKCJA – w 
int. Parafian 
830 – w int. ks. Proboszcza 
z okazji imienin z prośbą o 
wszystkie potrzebne dary /
KR/ 
1000 + Barbara Czyrna 
1130 + Marian Fluksik i 
jego rodzice 
1300 zbiorowa: chrzest: ; 
– dz.-bł. w int. rodziny 
Modlińskich oraz Wojcie-
cha w dniu imienin; – o bł. 
BoŜe i zdrowie dla Palom-
ki, Beaty, Eulalii i Zbignie-
wa Fronc; + Krystyna w 8 
r.śm. i Wojciech Pietrusiń-
scy;   
1800 – dz.-bł. z prośbą o 
BoŜe bł. dla Wojtka  

25 kwietnia, PONIE-
DZIAŁEK w OKTAWIE 

WIELKANOCY 
830 + kpt. pilot Wacław 
Cecot zabity w Katyniu  
1000 – dz.-bł. w 70 urodzi-
ny Marianny o bł. BoŜe i 
potrzebne łaski dla niej, 
dzieci i wnuków 
1130 + Zofia i Jan Broda, 
Bronisława (k) i Aleksan-
der Jabłońscy, Maria i 
Konstanty Barańscy  
1300 chrzest: Hanna Łusz-
czyńska, Sandra Sara Koci-
szewska; + Marek Goliń-
ski, jego brat i rodzice  

MB na kaŜdy dzień docho-
dzenia do jego pełni; - o 
umiłowanie we wszystkim 
woli BoŜej, umocnienie 
serca i szczęśliwą operację 
dla Sabiny Zawadzkiej; - o 
uzdrowienie relacji z sy-
nem prosi matka; + Renata 
Pawlak w 14 r.śm.; + Anie-
la i Edward Wyrzykowscy, 
cr. Wyrzykowskich i 
Truszkowskich; + Wiktoria 
Miecznikowska w 30 dniu 
po śm.;  

28 kwietnia, CZWAR-
TEK W OKTAWIE 

WIELKANOCY 
700 wolna 
800 – dz. w 59 r. ślubu 
Jerzego i Heleny Gromek z 
prośbą o bł. i dalsza opiekę 
dla cr. 
1800 + Irena Odrobińska w 
15 r.śm. 
29 kwietnia, PIĄTEK W 
OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 wolna 
800 zajęta 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Orest Pęgierski w 
30 dniu po śm.; + Maria 
Jankowska 
30 kwietnia, SOBOTA W 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego  

24.04.2011 r. 
 

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne  
i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, 
a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją 

chwałę, gdy Chrystus został  
ofiarowany jako nasza Pascha. 

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który 
zgładził grzechy świata. On przez swoja śmierć 

zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przy-
wrócił nam Ŝycie. (Prefacja Wielkanocna) 

 
Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosławio-
nych Świąt Wielkanocnych wszystkim Wam Siostry 
i Bracia Ŝyczą KsięŜa naszej parafii. 
 
• Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Proce-

sji Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dziękujemy 
Wam wszystkim, a szczególnie całej Asyście. 

• Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, 
którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalne-

go, w Adoracji, w prowadzeniu Ciemnej Jutrzni: 

Siostrom zakonnym, scholi i ministrantom z serca 
dziękujemy! 

• Serdecznie dziękujemy wszystkim za złoŜone ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wystrój ko-
ścioła. 

• Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz 
pomagali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa - Ks. 
Kazimierzowi /pomysłodawcy i wykonawcy/ oraz 
pomocnikom: S. ElŜbiecie, P. Stanisławowi, P. Lesz-
kowi.  
Nasz tegoroczny Grób to obrazowe - dosłownie - 
ukazanie historii naszej nowotestamentalnej wiary: od 
wydarzenia Zwiastowania /Wcielenia/, przez Chrzest 
Pana Jezusa /początek publicznej działalności/, Prze-
mienienie na G. Tabor /przygotowanie do Męki/, 
Śmierć odkupieńczą na KrzyŜu, centralne wydarzenie 
Zmartwychwstania /nad symbolicznym kielichem, z 
którego wypływają zdroje wszystkich łask/, przez 
Zesłanie Ducha św. /początek publicznej działalności 
Kościoła/, postaci Św. Piotr i Pawła /symbole władzy 
i charyzmatów obecnych w Kościele/ i osoby papieŜy 
naszych czasów - bliskiego juŜ błogosławionego - 
Jana Pawła II i Benedykta XVI. Kwiaty towarzyszące 

Dz 10,34a.37-43 

W tym dniu wspa-
niałym wszyscy się 
weselmy 
Kol 3,1-4; J 20,1-9 

 Pierwszego dnia 
po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Mag-
dalena udała się do grobu 
i zobaczyła kamień odsu-
nięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szy-
mona Piotra i do drugie-
go ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i 
nie wiemy, gdzie Go 
połoŜono. Wyszedł więc 
Piotr i ów drugi uczeń i 
szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leŜące 
płótna, jednakŜe nie 
wszedł do środka. Nad-
szedł potem takŜe Szy-
mon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leŜące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, 
leŜącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miej-
scu. Wtedy wszedł do 
wnętrza takŜe i ów drugi 
uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Uj-
rzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które 
mówi/, Ŝe On ma po-
wstać z martwych. 



strumieniom krwi wypływającej z kielicha symboli-
zują rodzone przez nią Ŝycie, a kielich i ryba to sym-
bole Chrystusa Eucharystycznego. 

• Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygotowały 
palmy na minioną Niedzielę Palmową. Zebrane przez 
nie ofiary - (11120 zł.) przekaŜemy na pomoc w bu-
dowie kościoła św. Benedykta. Bardzo dziękujemy 
teŜ za ofiary złoŜone na Grób Pański (5030zł. i 1$), a 
takŜe ofiarodawcom na pomoc dla najuboŜszych, a 
szczególnie P. Andrzejowi. Bóg zapłać! 

• Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. 
Trwa Nowenna do Miłosierdzia BoŜego.  

• Jutro - w drugi dzień świąt nie będzie wystawienia 
Najśw. Sakramentu po wieczornej mszy św. 

• W Poniedziałek Wielkanocny w czasie uroczystej 
mszy św. o godz. 10.00 Ks. Abp Henryk Hoser prze-
kaŜe naszej parafii relikwie bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Zapraszamy wszystkich do oddania czci reli-
kwiom naszego błogosławionego wikariusza.  
Tego dnia mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! Pozo-
stałe msze św. w/g porządku niedzielnego. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL. 

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

• NajbliŜsza niedziela - 01.05 - jest Niedzielą Miłosier-
dzia BoŜego. Z racji na beatyfikację JP II mszy św. o 
godz. 10.00 i 11.30 nie będzie, ale o godz. 15.00 za-
praszamy wiernych na Koronkę do Miłosierdzia Bo-

Ŝego, a następnie odprawiona będzie Msza święta 
dziękczynna za dar beatyfikacji JP II.  

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

• Budowę sanktuarium bł. Jana Pawła II w Radzyminie 
moŜemy wesprzeć kupując ksiąŜkę - cegiełkę Nasz 

PapieŜ - do nabycia w naszym kiosku parafialnym.  
• Jest nowy, wielkanocny nr Salve Regina, a w nim 

m.in. wspomnienie o śtp. ks. Andrzeju Dudziku. 
• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Adam Tomasz Fronczak, kawaler z par. tut. 

Dorota Monika Sandacz, panna z Warszawy 

Uroczystość  
Zmartwychwstania  

Pańskiego –  
24.04 

 
 śycie z Chrystusem 

 
 Świadkowie czynów i słów 
Chrystusa, Jego uczniowie i 
uczestnicy dzieła zbawcze-
go, przeŜywszy wydarzenia 
paschalne – zaczęli je od 
razu głosić, jako orędzie do 
świata. Pierwsza refleksja 
gminy wczesnochrześcijań-
skiej nad zmartwychwsta-
niem była bardzo wszech-
stronna i głęboka. Ale 
przede wszystkim napełnia-
ła ich radość i nadzieja. Te 
dwie cechy, zresztą, kaŜdy 
powinien dostrzec w czło-
wieku wierzącym, bo są 
one niejako legitymacją 
chrześcijanina. Tej radości i 
nadziei nic nie jest w stanie 
zmącić, gdyŜ jest rzeczywi-
stym faktem, Ŝe Chrystus 
naprawdę zmartwychwstał, 
a my razem z Nim przej-
dziemy ze śmierci do Ŝycia. 
To jest radość i nadzieja 
nasza. Nasze orędzie do 
całego świata. O tych fun-
damentalnych prawdach 
uczy nas dzisiejsze święto i 
kaŜda Msza św., w której 
uczestniczymy. O tym 
przypomniał całemu światu 
w swoich encyklikach i 
misyjnych podróŜach, a 
przede wszystkim swoim 
Ŝyciem i umieraniem – nasz 
PapieŜ Pielgrzym Jan Paweł 
II. Nie wolno nam zamykać 
tajemnicy zmartwychwsta-
nia – tej radości i nadziei – 
tylko w świątyni i z okazji 
pogrzebów. Chrystus posy-
ła nas z tym orędziem wiel-
kanocnym od ołtarza eucha-
rystycznego do ołtarza 
całego świata. 



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. 

OKTAWIE WIELKA-
NOCY 

700 wolna 
800 + Ludwik w 16 r.śm., 
Janina, Wacław i cr. Ro-
manowiczów 
1600 – w 50 r. ślubu Janiny 
i Tadeusza dz. za otrzyma-
ne łaski i szczęśliwą rodzi-
nę z prośbą o dalszą opiekę 
1700 ślub: Ges-Wilczek 
1800 – o bł. BoŜe i światło 
Ducha św. na nadchodzącą 
maturę dla Marty  

1 maja, 2 NIEDZIELA 
WIELKANOCY - MI-

ŁOSIERDZIA BOśEGO 
700 + Stanisława (k) w 5 
r.śm. i Piotr Grajda, Alek-
sander Woźnica i cr. Graj-

dów i Woźniców 
830 zajęta 
 
1300 zbiorowa: – o BoŜe 
bł. dla Jolanty, Grzegorza i 
Ady; + GraŜyna, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Niewia-
domscy, Teofil i Wiktoria 
Brzoskiewicz; + Piotr 
Krawczyk; + Bolesław 
Jóźwik, Stefan Guzek, 
Stanisława (k) i Stanisław 
Marczak;  
1500 Dziękczynna za beaty-
fikację Jana Pawła II i za 
jego wstawiennictwem o 
bł. BoŜe dla naszej Ojczy-
zny 
1800 + zm. z rodz. Stankie-
wicz, Tyszkiewicz i Cho-
dorek 

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 . 


