
wie i łaski potrzebne 
dla Agnieszki z okazji 
urodzin 
800 wolna 
1800 + Celina, Stani-
sław i Wojciech Sero-
czyńscy  

10 maja, wtorek;  
700 – o potrzebne łaski 
dla Teresy z okazji 
urodzin z prośbą o 
uwolnienie z nałogu 
800 wolna 
1800 + Jadwiga Bo-
rowska, Zofia i Ro-
man Piechna 

11 maja, środa; 
700 + ElŜbieta Krasic-
ka-Galewska w 9 
r.śm.  
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; + Stanisław 
Mazur w dniu imie-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Wielkanocna  

08.05.2011 

8 maja,  
3 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 
700 + Stanisław Jaro-
sławski 
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000 + Bronisław w 20 
r.śm. i Bolesława (k) 
w 16 r.śm. Witczak i o 
BoŜe bł. dla rodz. Ślu-
siewiczów i Radom-
skich 
1130 + Stanisława Fa-
lęcik i jej syn, Maria 
Emerich, małŜonko-
wie Zając i Ostrowscy 
1300 + Józef Zduniuk 
w 15 r.śm., jego rodzi-
ce: Józef i Jadwiga  
1800 + Zofia, Stani-
sław, Marian i Albina 
(k) Wielgo, Władysła-
wa (k), Władysław i 
Leokadia Wojtyńscy 

9 maja, poniedziałek; 
ŚW. STANISŁAWA, 

BISKUPA I MĘ-
CZENNIKA,  
uroczystość 

700 – o bł. BoŜe, zdro-

nin;   
12 maja, czwartek; 

700 wolna 
800 + Stanisław w 42 
r.śm. i Agnieszka Cho-
dzińscy 
1645 I Komunia św.  
1800 + Tadeusz Kot w 
9 r.śm. 

13 maja, piątek; 
700 + Jacek Kruszew-
ski 
800 + Włodzimierz 
Penconek 
1645 I Komunia św.  
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

14 maja, sobota;  
ŚW. MACIEJA, 

APOSTOŁA, święto 
700 + Mateusz Cyn-
got /od sąsiadów/ 
800 + Zofia i Henryk 
Flejsze, cr. Flejszerów 
i Dziemisów 
1530 ślub: SuraŜyński-
Kozakiewicz 
1645 I Komunia św.  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkanocną  

08.05.2011 r. 
 
• Pragnąc wyrazić naszą wdzięczność za dar 

beatyfikacji Jana Pawła II zapraszamy 
wszystkich na wieczór słowno-muzyczny, 
który będzie miał miejsce w naszej świątyni 
dziś - 08.05 po mszy św. wieczornej o godz. 
18.00.  

• W naszym kiosku są do nabycia plakaty z 
wizerunkiem Ojca św. błogosławionego 
Jana Pawła II. 

• Wszystkim, którzy modlitwą towarzyszyli 
motocyklistom w pielgrzymce do Rzymu, 
bardzo serdecznie dziękujemy. Pielgrzymka 
przebiegła pomyślnie dostarczając wielu nie-
zapomnianych przeŜyć. 

• Taca w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczo-
na na potrzeby naszego Diecezjalnego WyŜ-
szego Seminarium Duchownego. 

• W związku z rozpoczętym juŜ majem zapra-
szamy przez cały miesiąc na naboŜeństwa 
majowe, które w naszej świątyni będą od-
prawiane codziennie o godz. 17.30. 

• Jutro - 09.05 - uroczystość Św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski. W najbliŜszą sobotę - 14.05 - w War-
szawie uroczystość NMP Łaskawej - Pa-
tronki Stolicy. Pamiętajmy w naszych modli-
twach o J.E.Ks. Biskupie Stanisławie Kę-
dziorze. 

• Pierwsza Komunia Święta dzieci w naszej 
parafii odbędzie się 12 maja /czwartek/ pod-
czas mszy św. o godz. 16.45., zaś Uroczysta 
I Komunia Św. będzie miała miejsce w nie-
dzielę - 15 maja na mszy św. o godz. 10.00. 
Pierwsza Spowiedź Święta dla dzieci i ich 
najbliŜszych będzie w środę 11 maja o godz. 

Dz 2,14.22-28 

UkaŜ nam, Panie, 
Twoją ścieŜkę Ŝycia 
1 P 1,17-21 

Łk 24,13-35 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w 
drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalo-
nej sześćdziesiąt stadiów od Jerozoli-
my. Rozmawiali oni z sobą o tym 
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliŜył się i szedł z nimi. Lecz 
oczy ich były niejako na uwięzi, tak Ŝe 
Go nie poznali. On zaś ich zapytał: CóŜ 
to za rozmowy prowadzicie z sobą w 
drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden 
z nich, imieniem Kleofas, odpowie-
dział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z 
przebywających w Jerozolimie, który 
nie wie, co się tam w tych dniach stało. 
Zapytał ich: CóŜ takiego? Odpowie-
dzieli Mu: To, co się stało z Jezusem 
Nazarejczykiem, który był prorokiem 
potęŜnym w czynie i słowie wobec 
Boga i całego ludu; jak arcykapłani i 
nasi przywódcy wydali Go na śmierć i 
ukrzyŜowali. A myśmy się spodziewa-
li, Ŝe On właśnie miał wyzwolić 
Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś 
juŜ trzeci dzień, jak się to stało. Nadto 
jeszcze niektóre z naszych kobiet 
przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 
znalazłszy Jego ciała, wróciły i 
opowiedziały, Ŝe miały widzenie 
aniołów, którzy zapewniają, iŜ On Ŝyje. 
Poszli niektórzy z naszych do grobu i 
zastali wszystko tak, jak kobiety 
opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na 
to On rzekł do nich: O nierozumni, jak 
nieskore są wasze serca do wierzenia 
we wszystko, co powiedzieli prorocy! 
CzyŜ Mesjasz nie miał tego cierpieć, 
aby wejść do swej chwały? I zaczyna-
jąc od MojŜesza poprzez wszystkich 
proroków wykładał im, co we wszyst-
kich Pismach odnosiło się do Niego. 
Tak przybliŜyli się do wsi, do której 
zdąŜali, a On okazywał, jakoby miał 
iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: 
Zostań z nami, gdyŜ ma się ku wieczo-
rowi i dzień się juŜ nachylił. Wszedł 
więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z 
nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał 
go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On 
zniknął im z oczu. I mówili nawzajem 
do siebie: Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w drodze i 
Pisma nam wyjaśniał? W tej samej 
godzinie wybrali się i wrócili do 
Jerozolimy. Tam zastali zebranych 
Jedenastu i innych z nimi, którzy im 
oznajmili: Pan rzeczywiście zmar-
twychwstał i ukazał się Szymonowi. 
Oni równieŜ opowiadali, co ich 
spotkało w drodze, i jak Go poznali 
przy łamaniu chleba. 



15.00. Prosimy naszych parafian, którzy re-
gularnie przychodzą na Mszę św. o godz. 
10.00, aby w tę niedzielę i następną przyszli 
do kościoła na inną godzinę, aby nie zajmo-
wać miejsc przeznaczonych dla dzieci i osób 
z najbliŜszej rodziny. Za dwa tygodnie, tj. 22 
maja o godz. 10.00 zapraszamy dzieci rocz-
nicowe wraz z rodzinami na Uroczystość 
Rocznicy Pierwszej Komunii Św.. 

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Veni Creator” zaprasza na Ogólnopolskie 
Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym do 
Częstochowy w sobotę 21 maja 2011r. Go-
ściem specjalnym spotkania będzie O. Ra-
niero Cantalamessa. Wyjazd sprzed kościoła  
ok. 6.00. 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! 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. 

• Dnia 13 maja (piątek) o godz. 18.00 
z Kolegiaty w Radzyminie wyruszy procesja 
z figurą MB Fatimskiej (poświęconej przez 
Ks. Rektora Sanktuarium w Fatimie) na 
osiedle Victoria, gdzie wznoszone jest diece-
zjalne sanktuarium dedykowane Bł. Janowi 
Pawłowi II. Po dojściu, o 19.00, Ks. Abp 
Henryk Hoser SAC przewodniczył będzie 
Mszy Św. koncelebrowanej, podczas której 
poświęci kaplicę i ustanowi ośrodek dusz-
pasterski pod wezwaniem Bł. Jana Pawła 
II. Natomiast dwa dni później - 15 maja o 
godz. 16.00 w par. MB RóŜańcowej - ul. 
Wysockiego 5 na Bródnie odbędzie się uro-
czysta koronacja figury Matki BoŜej. Mszy 
św., będzie przewodniczył nasz Biskup Or-
dynariusz. 

III Niedziela Wielkanoc-
na – 8.05 

 
 Wspólna droga 

 
 Odbudowana wiara przy-
wraca zdolność logicznego 
myślenia, koi narosły Ŝal, 
usuwa smutek niespełnio-
nych pragnień, pozwala 
zobaczyć i odczuć Boga i 
człowieka. To jest lekar-
stwo na samotność, opusz-
czenie i rezygnację; na ból, 
lęk i rozbite nadzieje. Kie-
dy wydawało się uczniom 
idącym do Emaus, Ŝe 
wszystko stracone, Ŝe 
źródło ich wiary przybite 
zostało do haniebnego 
drzewa krzyŜa, Ŝe pozostał 
im tylko Ŝal – wtedy Chry-
stus zaczął do nich przema-
wiać, tłumaczyć im, w 
sposób najbardziej zrozu-
miały, sens natchnionych 
słów i przedziwne drogi 
BoŜe, aby się wypełniły 
proroctwa. Trzeba było 
mocnego uderzenia łaski 
BoŜej, aby im przypo-
mnieć, Ŝe spełniły się tylko 
BoŜe plany, Ŝe nie ma 
Ŝycia bez ofiary. A więc 
KrzyŜ jest po prostu klu-
czem do nowego Ŝycia 
mocnych i męŜnych wy-
znawców słów i dzieł 
Chrystusa. Wiecznie Ŝywy 
Chrystus stale towarzyszy 
mocnym w wierze i przez 
Ducha Świętego łączy się z 
kaŜdym wierzącym i 
umacnia natchnionych w 
sakramentach świętych. 
Droga z Nim nie prowadzi 
do śmierci, lecz przez 
śmierć do zmartwychwsta-
nia, a więc do radosnego 
zakończenia pielgrzymo-
wania. 



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 – o BoŜe bł. dla 
Janka  

15 maja,  
4 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 
700 + Stanisław, Kazi-
miera (k), Antoni i 
Salomea Pawelscy 
830 + Zofia i Józef   
1000 I Komunia św.  
1130 + Maria, cr. Ma-
ciaków, Zulczyków i 
Zdanowiczów  
1300 zbiorowa: 
chrzest: Jan Szymon 
Łukaszewicz; – dz.-bł. 
w int. Piotra i Jolanty 

z racji urodzin; + śtp. 
nauczycieli, koleŜanki 
i kolegów w 60 r. ma-
tury w szkole średniej 
w Aninie oraz opiekę 
BoŜą dla wszystkich 
Ŝyjących; – w int. 
Adama o jego szczę-
śliwy powrót d odomu 
z misji w Afganista-
nie /proszą Ŝona i 
córka/; – w int. Zofii o 
zdrowie i bł. BoŜe dla 
cr.;  
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... 


