
800 wolna 
1800 + Aniela Bogu-
szewska w 7. r.śm., 
cr. Boguszewskich, 
Roguskich, Łęgow-
skich 

24 maja, wtorek;  
700 wolna 
800 + Zofia Tołoczko 
w 26 r.śm. 
1800 + Henryk Ro-
kicki w 21 r.śm. 

25 maja, środa; 
700 wolna 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; 
- o bł. BoŜe dla Józe-
fa i Jarosława z oka-
zji urodzin; + Mar-
garita i Jerzy śelisła-
wscy, Helena Ciok; 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Wielkanocna  

22.05.2011 

22 maja, 5 NIE-
DZIELA WIEL-

KANOCY 
700 + Helena i An-
drzej 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 oraz + 
Julianna i Piotr Gała-
dyk, Józefa (k) i 
Franciszek MACIE-
JA 
1800 + Ks. Wiesław 
Kalisiak z okazji 
jego imienin 
23 maja, poniedzia-
łek; NMP Wspomo-
Ŝycielki Wiernych, 
wspomnienie 

700 – dz. za szczęśli-
we rozwiązanie i 
zdrowie dla Doroty i 
Hanny 

+ Regina Jackiewicz; 
+ Lucjan Popławski 
w 13 r.śm.;  
26 maja, czwartek; 

Św. Filipa Nere-
usza, prezbitera 

700 + Jadwiga  
800 zajęta 
1800 + Krystyna 
Owczarek, Marianna 
Zalewska 

27 maja, piątek; 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Hanka 
Jagielska w 30 dniu 
po śm.;  

28 maja, sobota; 
700 + Mateusz Cyn-
got /od rodz. Las-
ockich/ 
800 + Jadwiga, Fran-
ciszek, Jan i zm. z cr. 
Jabłońskich 
1800 + Władysława 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkanocną  

22.05.2011 r. 
 
• W miesiącu maju zapraszamy na na-

boŜeństwa majowe, które w naszej 
świątyni są odprawiane codziennie o 
godz. 17.30. 

• Dziś w naszej parafii o godz. 10.00 
przeŜywamy Uroczystość Rocznicy 
Pierwszej Komunii św. Niech Duch 
Św. prowadzi dzieci i ich rodziny, a 
Matka Najświętsza strzeŜe i ochrania 
w całym ich Ŝyciu. 

• Stowarzyszenie „Chata z pomysła-
mi” 
zaprasza na Plener malarski 
„NIKIFORIA”. Odbędzie się on w 
najbliŜszą środę 25 maja 2011 w 
godz. 10.00-15.00 na terenie zielo-
nym  wokół dawnego kina „Wrzos”. 
Plener poprowadzi „Nikifor War-
szawski” Marek Krauss, malarz nurtu 
„art brut”. 

• W najbliŜszą niedzielę - 29.05 - bę-
dzie gościł w naszej parafii ks. An-
drzej Gajewski - kapłan z Ukrainy. 
Ks. Andrzej wygłosi słowo BoŜe i 
przybliŜy nam Ŝycie tamtejszego Ko-
ścioła. Dla nas będzie to sposobność 
pomocy wielu polakom tam mieszka-
jącym. 

Dz 6,1-7 

Mamy nadzieję w 
miłosierdziu Pana 
1 P 2,4-9 

J 14,1-12 

Niech się nie trwoŜy serce 
wasze. Wierzycie w Boga? I 
we Mnie wierzcie. W domu 
Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę 
przecieŜ przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przy-
gotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę. Odezwał się do 
Niego Tomasz: Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak 
więc moŜemy znać drogę? 
Odpowiedział mu Jezus: Ja 
jestem drogą i prawdą, i 
Ŝyciem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie. Gdybyście Mnie 
poznali, znalibyście i mojego 
Ojca. Ale teraz juŜ Go znacie i 
zobaczyliście. Rzekł do Niego 
Filip: Panie, pokaŜ nam Ojca, 
a to nam wystarczy. Odpowie-
dział mu Jezus: Filipie, tak 
długo jestem z wami, a jeszcze 
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył takŜe i 
Ojca. Dlaczego więc mówisz: 
PokaŜ nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, Ŝe Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie? Słów tych, 
które wam mówię, nie wypo-
wiadam od siebie. Ojciec, 
który trwa we Mnie, On sam 
dokonuje tych dzieł. Wierzcie 
Mi, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a 
Ojciec we Mnie. JeŜeli zaś nie 
- wierzcie przynajmniej ze 
względu na same dzieła. 
Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Kto we Mnie 
wierzy, będzie takŜe dokony-
wał tych dzieł, których Ja 
dokonuję, owszem, i większe 
od tych uczyni, bo Ja idę do 
Ojca. 



• W dniach 26.06-01.07 nasza parafia 
zaprasza na wyjazd konno-
rowerowy w okolice Warszawy zor-
ganizowany dla chłopców od kl.3 
szkoły podstawowej wzwyŜ. Zapisy i 
informacje u ks. Adama.. 

• Starsza osoba poszukuje lodówkę. 
Gdyby ktoś z naszych parafian mógł 
pomóc proszony jest o kontakt w 
kiosku przy kościele. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w 
tym tygodniu. 

 
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 Międzyle-
sia 
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  

⇒ Paweł Tomasz Baczewski, kawaler z par.  
Marta Jadwiga Zaręba, panna z par. tut. 

V Niedziela Wielkanocna 
– 22.05 

 
 Sedno Ŝycia 

 
Dzisiejsze czytania Słowa 
podsuwają nam pytanie – 
kim jest dla nas Jezus 
Chrystus? Niezwykłej 
głębokiej  odpowiedzi 
udziela Ewangelia św. 
Jana: „Gdybyście mnie 
poznali, znalibyście i moje-
go Ojca” – oświadcza 
Chrystus. A dalej słyszy-
my: „Kto mnie zobaczył, 
zobaczył takŜe i Ojca… 
Czy nie wierzysz, Ŝe Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we 
mnie… Ojciec, który trwa 
we mnie, sam dokonuje 
tych dzieł”. Te słowa po-
twierdzają absolutną zgod-
ność Boga, Ojca i Syna. 
Przypominają prawdę o 
tym, Ŝe Bóg Ojciec objawia 
się światu w osobie Syna. 
Objawia swą naturę, swoje 
plany, swą dobroć i wszyst-
kie inne przymioty. Mó-
wiąc o Bogu Ojcu i o Synu 
BoŜym mówimy o dwóch 
odrębnych osobach, a jed-
nak przyglądając się Syno-
wi, poznajemy i Ojca. 
Pytającemu człowiekowi o 
drogę do Ojca odpowiada 
Jezus Chrystus: „Ja jestem 
drogą, i prawdą, i Ŝyciem”, 
gdyŜ zapewnia ludziom 
dostęp do Boga Ojca, obja-
wia i odzwierciedla Go 
oraz prowadzi do pełni 
Ŝycia w wieczności. Św. 
Piotr twierdzi w dziś czyta-
nym Liście, Ŝe Chrystus 
jest niejako „kamieniem”, 
odrzuconym wprawdzie u 
ludzi, ale u Boga wybra-
nym i drogocennym. To dla 
nas nie jest historia, lecz 
samo sedno Ŝycia. 



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. 

(k) w 7 r.śm. i Stani-
sław Jarzębscy, cr. 
Jarzębskich i śela-
zowskich 

29 maja, 6 NIE-
DZIELA WIEL-

KANOCY 
700 + Leokadia, Sta-
nisław, Franciszek, 
Maria, Adam, Jan i 
Janina i o zdrowie 
dla Stanisława i Kry-
styny   
830 + Aniela i Alek-
sander Siwek, Mał-
gorzata i Jan Sterna 

1000  KR  
1130 + Zuzanna, Sta-
nisław i Anna Jacze-
wscy 
1300 + Bronisława 
(k) w 34 r.śm.. Da-
nuta, Henryk i Ma-
rian Antosik, Euge-
nia i Piotr Radzio i 
Halina Rams 
1800 + Cecylia w 1 
r.śm., Stanisław i 
Franciszka (k) Mił-
kowscy 
 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
Ŝe dałeś Kościołowi papieŜa  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyŜa Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, Ŝe błogosławiony Jan Paweł II, papieŜ   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


