
16 maja,  
poniedziałek;  

Św. Andrzeja Boboli, 
patrona Polski 

700 + Augustyn i Ro-
zalia Jóźwiak i ich 
dzieci 
800 + Władysław Ba-
ran w 3 r.śm. 
1800 + Andrzej Jezier-
ski  

17 maja, wtorek;  
700 – dz.-bł. w 50 r. 
ślubów zakonnych S. 
Władysławy Jelińskiej 
800 – o BoŜe bł., zdro-
wie i wszelkie po-
trzebne łaski dla An-
drzeja 
1800 + Maria Osman w 
13 r.śm. 

18 maja, środa; 
700 + Stanisław i Ste-
fania Skowrońscy i 
zm. z cr.   
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Wielkanocna  

15.05.2011 

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 + Zofia i Tadeusz 
Światłowscy 

 
 

Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; – o pomoc i 
światło Ducha św. dla 
Ewy i dzieci; + Anna 
Falińska w r.śm., Zo-
fia Kimfert w r.śm i 
Maria Kowalska w 
r.śm.;  

19 maja, czwartek; 
700 + Bronisław Ges 
800 + Stanisława (k) 
Pietraszuk w pół roku 
po śm.  
1800 – dz. od pielgrzy-
mów do Sanktuarium 
Miłosierdzia BoŜego 

20 maja, piątek; 
700  + Marianna i Mar-
cin  
800 + Agnieszka, Jó-
zef, Andrzej, Zygmunt 
i Czesława Jankowscy 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkanocną  

15.05.2011 r. 
 
• Dziś przeŜywamy Światowy Dzień Modlitw o 

Powołania.  
• Jutro - 16 maja - uroczystość Św. Andrzeja Bo-

boli - Patrona Ojczyzny i naszej metropolii. 
• W naszym kiosku są do nabycia plakaty z wize-

runkiem Ojca św. błogosławionego Jana Pawła 
II. 

•  Na naboŜeństwa majowe, zapraszamy codzien-
nie o godz. 17.30. 

•  Pierwsza Komunia Święta dzieci w naszej 
parafii odbyła się 12 maja /czwartek/ podczas 
mszy św. o godz. 16.45, zaś Uroczysta I Komu-
nia św. będzie miała miejsce dziś - w niedzielę - 
15 maja na mszy św. o godz. 10.00. Za tydzień, 
tj. 22 maja na godz. 10.00 zapraszamy dzieci 
rocznicowe wraz z rodzinami na Uroczystość 
Rocznicy Pierwszej Komunii św. Spowiedź 
święta dla dzieci i ich najbliŜszych będzie w 
piątek 20 maja o godz. 15.30. Prosimy naszych 
parafian, którzy regularnie przychodzą na Mszę 
św. o godz. 10.00, aby w najbliŜszą niedzielę  
przyszli do kościoła na inną godzinę, aby nie 
zajmować miejsc przeznaczonych dla dzieci i 
osób z najbliŜszej rodziny.  

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni 
Creator” zaprasza jeszcze na Ogólnopolskie 
Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym do Czę-
stochowy w sobotę 21 maja 2011r. Zapisy pro-
wadzi p. Ewa tel. 792 004 446 oraz p. Basia tel. 
22 812 09 40 po godz. 20.  

• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i 
Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei” zaprasza na 
Spotkanie Wiosenne. Impreza odbędzie się w 
sobotę, 21 maja 2011 roku, w domu parafialnym 
(byłe kino „Wrzos”). Rozpoczęcie Mszą Świętą 
w kościele o godz. 11:00, a zakończy w domu 
parafialnym o godz. 16:30. O godz. 14:00 roz-
pocznie się prezentacja twórczości literackiej 

Dz 2,14a.36-41 

Pan mym pasterzem: 
nie brak mi niczego 
1 P 2,20b-25 

J 10,1-10 

Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni 
przez bramę, ale wdziera 
się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójni-
kiem. Kto jednak wcho-
dzi przez bramę, jest 
pasterzem owiec. Temu 
otwiera odźwierny, a 
owce słuchają jego głosu; 
woła on swoje owce po 
imieniu i wyprowadza je. 
A kiedy wszystkie wypro-
wadzi, staje na ich czele, 
a owce postępują za nim, 
poniewaŜ głos jego znają. 
Natomiast za obcym nie 
pójdą, lecz będą uciekać 
od niego, bo nie znają 
głosu obcych. Tę przypo-
wieść opowiedział im 
Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im 
mówił. Powtórnie więc 
powiedział do nich Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Ja je-
stem bramą owiec. Wszy-
scy, którzy przyszli 
przede Mną, są złodzieja-
mi i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja 
jestem bramą. JeŜeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, 
będzie zbawiony - wej-
dzie i wyjdzie, i znajdzie 
paszę. Złodziej przycho-
dzi tylko po to, aby kraść, 
zabijać i niszczyć. Ja 
przyszedłem po to, aby 
/owce/ miały Ŝycie i 
miały je w obfitości. 



Księdza Marka Chrzanowskiego. Ksiądz Chrza-
nowski wydał 7 tomików poezji i ich prezentacji 
dokona sam Autor. 

• Stowarzyszenie „Chata z pomysłami” 
zaprasza na Plener malarski „NIKIFORIA”. 
Odbędzie się on we środę 25 maja 2011w godz. 
10.00-15.00 na terenie zielonym wokół dawne-
go kina „Wrzos”. Plener poprowadzi „Nikifor 
Warszawski” Marek Krauss, malarz nurtu „art 
brut”. 

• Najnowsze badania SMG/KRC wskazują, Ŝe 
Radio Warszawa jest najchętniej słuchaną ka-
tolicką rozgłośnią w Stolicy. W okresie luty-
kwiecień 2011 odnotowaliśmy wynik słuchalno-
ści na poziomie 1,39%. Jest to najlepszy 
z dotychczasowych wyników. W roku ubie-
głym, o tej samej porze, było tylko 0,16%.  
Gratulujemy! 

• W związku z profanacją Najświętszego Sakra-
mentu w kościele w Halinowie Ks. Abp Henryk 
Hoser zarządza, aby 16 maja br., w uroczystość 
Św. Andrzeja Boboli, patrona Metropolii War-
szawskiej, w kaŜdej parafii podczas głównej 
Mszy Św., po modlitwie po Komunii, odśpiewa-
no suplikacje przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem. Jednocześnie poleca, by 
w kaŜdej parafii naszej diecezji dołączono supli-
kacje do odprawianych naboŜeństw majowych. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Wojciech Siedlarz, kawaler z Waśniowa 
Emilia Klaudia Gajewska, panna z par. tut. 

⇒ Łukasz Andrzej Niszcz, kawaler z par. tut. 
Patrycja Herda, panna z Warszawy 

⇒ Marcin Jan Puchalski, kawaler z Łowicza 
Katarzyna Paduch, panna z par. na Sadulu 

⇒ Daniel Dawid Stanio, kawaler z Międzylesia 
Ewa Białobrzewska, wdowa z Warszawy 

⇒ Jacek Piotr Radzikowski, kawaler z par. tut 
Anna Maria Łahoda, panna z Warszawy 

⇒ Łukasz Kosiorek, kawaler z par. tut. 
Karolina Kowalska, panna z Warszawy  

IV Niedziela Wielkanocna 
– 15.05 

 
 Dobry Pasterz 

 
 Dziś, na początku czytania 
Słowa, słyszymy pierwsze 
kazanie misyjne pierwotne-
go Kościoła. Św. Piotr 
stwierdza najpierw fakty: w 
uniŜeniu i męce Jezusa 
spełniły się zapowiedzi o 
Słudze Pańskim i Jego 
zmartwychwstaniu. Następ-
nie św. Piotr wraz z Apo-
stołami daje świadectwo, 
Ŝe Jezus Ŝyje i jest wywyŜ-
szonym „Panem i Mesja-
szem”. Jest to centralna i 
fundamentalna prawda 
Objawienia i naszej wiary. 
KaŜdy, kto o niej słyszy, 
musi zająć wobec niej 
stanowisko. Bóg ofiaruje 
swą miłość i zbawienie 
wszystkim, którzy Go 
szukają i nawet są daleko 
od Dobrego Pasterza. śad-
nej drogi prowadzącej do 
Boga nie ma poza Jezusem, 
On jest Bramą i Dobrym 
Pasterzem. Widzimy więc, 
Ŝe Ewangelia była od sa-
mego początku przepowia-
dana przez uprawnionych 
do tego świadków, powoła-
nych przez Chrystusa do 
głoszenia Dobrej i Rado-
snej Nowiny, by być szczę-
śliwym i uszczęśliwiać 
innych. Ewangelia, dziś 
czytana, nabiera dla nas 
Polaków, specyficznego 
znaczenia. Rozumiemy ją 
lepiej na drodze własnych 
doświadczeń. Bez wątpie-
nia takim Pasterzem, który 
zawiera w sobie charyzmat 
siły i autorytetu moralnego 
jest błogosławiony PapieŜ 
Jan Paweł II. 



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. 

Misztal; + Franciszek 
i zm. z rodz. Tąkielów 
i Wierzbickich; + An-
drzej, Pola i Zenobia;  

21 maja, sobota; 
700 + ks. Wiesław Ka-
lisiak 
800 – o potrzebne łaski 
z okazji 18 r. święceń 
ks. Adama 
1600 ślub: Dytrych-
Dulińska 
1800 + cr. Urawskich i 
Górczyńskich 

22 maja,  
5 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 

700 + Helena i Andrzej 
Müller 
830 + Edward w 2 
r.śm., Lucyna i 
Krzysztof Franczew-
scy 
1000  Rocznica I Ko-
munii św.  
1130 + Helena, Julia, 
Zofia i Władysław   
1300 – dz.-bł. w 60 r. 
ślubu Filipa i Ireny 
MACIEJA i + Julian-
na i Piotr Gaładyk, 
Józefa (k) i Franciszek 
MACIEJA 
1800 RM 

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... 


