
1800 + zm. z rodz. 
Stankiewicz, Tyszkie-
wicz i Chodorek 
2 maja, poniedziałek; 
ŚW. WOJCIECHA, 

BISKUPA I MĘ-
CZENNIKA,  
uroczystość 

700 + Zygmunt Trzciał-
kowski, cr. Trzciał-
kowskich i Gawrysia-
ków  
800 – dz. w int. Edwar-
da i Stanisławy Lu-
chowskich z prośbą o 
zdrowie i bł. BoŜe 
1800 wolna 

3 maja, wtorek;  
NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI, uroczy-

stość, ODPUST PA-
RAFIALNY 

700 – o bł. BoŜe i opie-
kę dla ElŜbiety i 
Krzysztofa oraz ich 
dzieci w 8 r. ślubu 
830 – o BoŜe bł. i po-
trzebne łaski dla Moni-
ki w dniu urodzin 
1000 + Natalia i Leszek 
1130 – w int. Parafian  
1800 zajęta 

 
4 maja, środa;  

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Miłosierdzia BoŜego  

01.05.2011 

1 maja,  
2 NIEDZIELA 

WIELKANOCY - 
MIŁOSIERDZIA 

BOśEGO 
700 + Stanisława (k) w 
5 r.śm. i Piotr Grajda, 
Aleksander Woźnica i 
cr. Grajdów i Woźni-
ców 
830 zajęta 
 
1300 zbiorowa: – o 
BoŜe bł. dla Jolanty, 
Grzegorza i Ady; – o 
uzdrowienie dla Mak-
symiliana; – o szczęśli-
wą operację dla GraŜy-
ny; + GraŜyna, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Nie-
wiadomscy, Teofil i 
Wiktoria Brzoskie-
wicz, Edward i Jadwi-
ga Woźniak; + Piotr 
Krawczyk; + Bolesław 
Jóźwik, Stefan Guzek, 
Stanisława (k) i Stani-
sław Marczak; + Jerzy;  
1500 Dziękczynna za 
beatyfikację Jana 
Pawła II i za jego 
wstawiennictwem o 
bł. BoŜe dla naszej 
Ojczyzny 

Św. Floriana, męczen-
nika, patrona diecezji 
700 + Anna Adamek  
800 wolna 
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, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Wacław w 
66 r.śm., Anna i ich 
dzieci;  

5 maja, czwartek; 
700 wolna 
800 wolna 
1800 Dziękczynna za 
beatyfikację Jana Paw-
ła II i za jego wsta-
wiennictwem o bł. 
BoŜe dla naszej Ojczy-
zny 

6 maja, piątek;  
ŚW. APOSTOŁÓW 
FILIPA I JAKUBA,  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Miłosierdzia BoŜego  

01.05.2011 r. 
 
• W dzisiejszą niedzielę przeŜywamy Niedzielę 

Miłosierdzia BoŜego. Z racji na beatyfikację JP 
II mszy św. o godz. 10.00 i 11.30 nie będzie, ale 
o godz. 15.00 zapraszamy wiernych na Koronkę 

do Miłosierdzia BoŜego, a następnie odprawiona 
będzie Msza święta dziękczynna za dar beaty-
fikacji JP II.  

• Pragnąc wyrazić naszą wdzięczność za dar tej 
szczególnej beatyfikacji zapraszamy wszystkich 
na wieczór słowno-muzyczny, który będzie 
miał miejsce w naszej świątyni za tydzień - w 
niedzielę - 08.05 po mszy św. wieczornej o 
godz. 18.00.  

• W naszym kiosku są do nabycia plakaty z po-
dobizną Ojca św. błogosławionego Jana Pawła 
II. MoŜna jeszcze udekorować nasze domy nimi 
i flagą narodową lub papieską na znak naszej 
wiary i wdzięczności za dar beatyfikacji naszego 
wielkiego rodaka. 

• We Wtorek Wielkanocny wraz z naszym ks. 
proboszczem wyruszyła do Rzymu motocyklo-
wa pielgrzymka na beatyfikację Ojca św. Jana 
Pawła II. Ks. Proboszcz przekazuje wszystkim 
parafianom pozdrowienia. Pamiętajmy o na-
szych pielgrzymach w modlitwie. 

• W związku z rozpoczynającym się dziś majem 
zapraszamy przez cały miesiąc na naboŜeństwa 
majowe, które w naszej świątyni będą odpra-
wiane codziennie o godz. 17.30. 

• Jutro - 02.05 - uroczystość Św. Wojciecha, bi-
skupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

• 03 maja - najbliŜszy wtorek - Uroczystość NMP 
Królowej Polski -  to w naszej parafii dzień 
Odpustu. W związku z nim dziś po mszy św. o 
godz. 15.00 początek naboŜeństwa 40-to go-
dzinnego - wystawienie Najśw. Sakramentu do 
mszy św. wieczornej i moŜliwość adoracji. Jutro 
zaś przez cały dzień po mszy św. o godz. 8.00 

Dz 2,42-47 

Dziękujcie Panu, 
bo jest miłosierny 
1 P 1,3-9 

J 20,19-31 

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam 
gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy 
przed śydami, Jezus wszedł, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: 
Pokój wam! A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy 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: Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane. Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z 
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 
więc uczniowie mówili do 
niego: Widzieliśmy Pana! Ale 
on rzekł do nich: JeŜeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włoŜę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włoŜę 
ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz /domu/ i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: Pokój wam! 
Następnie rzekł do Tomasza: 
Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóŜ /ją/ do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym. Tomasz Mu odpo-
wiedział: Pan mój i Bóg mój! 
Powiedział mu Jezus: Uwierzy-
łeś dlatego, poniewaŜ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. I wiele 
innych znaków, których nie 
zapisano w tej ksiąŜce, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, Ŝe 
Jezus jest Mesjaszem, Synem 
BoŜym, i abyście wierząc mieli 
Ŝycie w imię Jego. 



wystawienie do godz. 18.00 i  przez cały dzień - 
o równych godzinach krótka wspólna modlitwa i 
moŜliwość spowiedzi. W sam dzień odpustu 
msze św. jak w niedzielę z wyjątkiem  
godz. 13.00. Msza św. główna z procesją o  
godz. 11.30. Przewidziane teŜ są okolicznościo-
we atrakcje. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00; a do 
chorych w piątek udamy się od godz. 9.00. W 
sobotę róŜaniec o godz. 6.30. 

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

• W piątek 06.05 Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym zaprasza na adorację Najświętszego 
Sakramentu po wieczornej Mszy św. 

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni 
Creator” zaprasza na Ogólnopolskie Czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym do Częstochowy w 
sobotę 21 maja 2011r. Gościem specjalnym spo-
tkania będzie O. Raniero Cantalamessa. Wyjazd 
sprzed kościoła  ok..6 rano. Koszt ok. 55-60 zł 
(w zaleŜności od ilości osób). Zapisy prowadzi 
p. Ewa nr tel. 792 004 446 oraz p. Basia tel. 
stacjonarny 22 812 09 40 po godz. 20.  
Serdecznie zapraszamy! 

• Jest nowy, wielkanocny nr Salve Regina, a w 
nim m.in. wspomnienie o śtp. ks. Andrzeju Du-
dziku i z pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

• Budowę sanktuarium bł. Jana Pawła II w Radzy-
minie moŜemy wesprzeć kupując ksiąŜkę - ce-
giełkę Nasz PapieŜ - do nabycia w naszym kio-
sku parafialnym.  

• Taca w najbliŜszą niedzielę na potrzeby nasze-
go Diecezjalnego Seminarium. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Adam Tomasz Fronczak, kawaler z par. tut. 
Dorota Monika Sandacz, panna z Warszawy 

Niedzielę  
Miłosierdzia BoŜego –  

01.05 
 

 Pan mój i Bóg mój 
 
Przyjdzie kiedyś dzień, 
w którym równieŜ i ja będę 
mógł prawdziwie i widzialnie 
pochylić się i ucałować je. Co 
za cudowny to będzie dzień, 
w którym wolny od wszel-
kiej, choćby najmniejszej 
nieczystości i grzechu będę 
mógł zbliŜyć się do Boga-
Człowieka królującego na 
tronie chwały! Będzie to 
wspaniały świt, gdy odpoku-
towawszy moje winy, wła-
snymi oczami po raz pierw-
szy zobaczę Twoje oblicze; 
kiedy będę mógł spoglądać 
bez obawy na Twoje oczy 
i usta, klęcząc całować Twoje 
stopy pełen radości i rzucić 
się w Twoje ramiona. Jedyny 
prawdziwy Przyjacielu duszy 
mojej, juŜ teraz chcę Cię 
miłować, by móc miłować 
Cię i potem, w ten dzień. 
Będzie to dzień wieczny, bez 
końca, tak bardzo róŜny od 
dni Ŝycia ziemskiego. Teraz 
odczuwam w sobie cięŜar 
tego „ciała śmierci”, tysiącz-
ne myśli zajmują mię 
i rozpraszają, a jedna z nich 
moŜe wystarczyć, by mnie 
pozbawić nieba. W ten dzień 
natomiast nie będzie juŜ 
Ŝadnej moŜliwości zgrzesze-
nia... doskonały i miły 
w Twoim obliczu, będę mógł 
cieszyć się Twoja obecnością 
bez lęku i, w otoczeniu anio-
łów i archaniołów, nie będę 
się wstydził, Ŝe jestem wi-
dziany. ChociaŜ jeszcze nie 
jestem gotowy, aby Cię zoba-
czyć i dotknąć, mój BoŜe, 
pragnę mimo to zbliŜyć się do 
Ciebie i dosięgnąć pragnie-
niem tego czego w pełni nie 
mogę teraz posiadać (J. H. 

Newman). 



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. 

700 wolna 
800 + Antonina Osnow-
ska w 10 r.śm. 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stanisław 
Zając; + ks. Andrzej 
Santorski;  

7 maja, sobota; 
700 + Stanisław Sobie-
raj w 15 r.śm. 
800 + Kazimiera, Mie-
czysław i Józef Pie-
chotkowie 
1600 ślub: Ludwiczak-
Laskowska 
1800 + Stanisława (k) i 
Aleksander Mitrus, 

Irena Kozioł  
8 maja,  

3 NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

700 + Stanisław Jaro-
sławski 
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000  zajęta 
1130  RM  
1300 + Józef Zduniuk 
w 15 r.śm., jego rodzi-
ce: Józef i Jadwiga 
1800 zajęta 

Litania do błogosławionego Jana Pawła II 
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison 
 
Ojcze z nieba BoŜe, zmiłuj się nad nami 
Synu Odkupicielu świata BoŜe, 
Duchu Święty BoŜe, 
Święta Trójco jedyny BoŜe, 
Święta Maryjo, Matko wszystkich ludzi, 
 
błogosławiony  Janie Pawle II, papieŜu, wyznawco Chrystusa,  

módl się za nami 
Ojcze wszystkich narodów, 
Nauczycielu cierpienia, 
Męczenniku za wiarę, 
Ojcze ekumenii i pojednania, 
Duchowy przywódco do nieba, 
Miłośniku dzieci i młodzieŜy, 
Opiekunie chorych i cierpiących, 
Doskonały uczniu Chrystusa, 
Blasku Kościoła Świętego, 
Nauczycielu miłości i miłosierdzia, 
Wierny Synu Maryi, 
Ojcze niezawodnej nadziei w sercach naszych, 
PapieŜu dwóch tysiącleci, 
Kochający prawdę, 
Wyzwolicielu uciśnionych narodów, 
Niosący Ewangelię całemu światu, 
Pielgrzymie pokoju, 
Wielki czcicielu BoŜego miłosierdzia, 
Orędowniku pojednania, 
 
Baranku BoŜy... 


