
Stanisław, Florian, 
Józef, Franciszek i Mi-
chał Grzelcowie, Geno-
wefa i Józef Adamczyk 
i Ryszard Firek   

31 maja, wtorek;  
Nawiedzenie NMP, 

święto 
700 + Anna Duszczyk w 
30 r.śm. 
800 + Jan Emanuel Gol-
da, Maria Chojecka 
1800 + Zbigniew Toth w 
7 r.śm. 
1 czerwca, środa; Św. 
Justyna, męczennika 

700 wolna 
800 – o szczęśliwą ope-
rację dla Leszka 
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, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - dz.-bł. w int. 
Marka z okazji urodzin; 
- o pomoc w przezwy-
cięŜaniu wad; + Izabela 
Raczyńska w 10 r.śm.; 
+ Michał w 7 r.śm., 

INTENCJE MSZALNE 
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Wielkanocna  
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29 maja,  
6 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 
700 + Leokadia, Stani-
sław, Franciszek, Ma-
ria, Adam, Jan i Janina 
i o zdrowie dla Stani-
sława i Krystyny 
830 + Aniela i Aleksan-
der Siwek, Małgorzata i 
Jan Sterna 
1000 – W int. Koła Ró-
Ŝańcowego męŜczyzn 
oraz ich rodzin o BoŜe 
bł. i potrzebne łaski  
1130 + Zuzanna, Stani-
sław i Anna Jaczewscy  
1300 + Bronisława (k) w 
34 r.śm.. Danuta, Hen-
ryk i Marian Antosik, 
Eugenia i Piotr Radzio i 
Halina Rams 
1800 + Cecylia w 1 
r.śm., Stanisław i Fran-
ciszka (k) Miłkowscy 
30 maja, poniedziałek; 
700 + Michał i Zygmunt 
Strulak, Lucyna i Hen-
ryk Kagan 
800 + Władysław w 14 
r.śm., Jadwiga, Stani-
sław, Pelagia i Wacław, 
cr. Grochowskich i 
Oklińskich 
1800 + Aniela, Natalia, 

Stanisława (k), Jan i 
Adaś Gryzińscy i cr. 
Gryzińskich; + Janina 
Mitrus i Genowefa śak; 
+ Zofia Kwiatkowska w 
30 dniu po śm.;  
2 czerwca, czwartek; 

Św. męczenników Ka-
rola Lwangi i Towa-

rzyszy 
700 + Bogumiła w 30 
r.śm. 
800 RM 
1800 zajęta 

3 czerwca, piątek; 
700 wolna 
800 – o łaskę szczerej 
wiary i miłości dla Jana 
i Zofii   
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Władysła-
wa (k) i Franciszek 
Smolarczyk i zm. z 
rodz. Smolarczyków i 
Zarembów;  

4 czerwca, sobota; 
700 wolna 
800 wolna 
1530 ślub: Fronczak-
Sandacz 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Wielkanocną  

29.05.2011 r. 
 
• Dziś przypada 60-ta rocznica święceń kapłań-

skich Ojca Świętego Benedykta XVI. 
• W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii 

ks. Andrzej Gajewski - kapłana z Ukrainy. Ks. 
Andrzej będzie głosił Słowo BoŜe i przybliŜał 
nam Ŝycie tamtejszego Kościoła. Dla nas będzie 
to sposobność pomocy dla naszych braci i sióstr. 

• W dzisiejszą niedzielę po raz szósty odbędzie się 
w Warszawie Marsz dla śycia i Rodziny. Spo-
tykanie rozpocznie się o godz. 12.00 pod pomni-
kiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, 
by pod hasłem „Polska woła o ludzi sumienia!” 
przejść ulicami: Krakowskie Przedmieście, Mio-
dową, Świętojerską do Ogrodu Krasińskich, 
gdzie będzie miał miejsce Piknik Rodzinny. 
TakŜe w dzisiejsze popołudnie w parafii MB 
RóŜańcowej w Warszawie (ul. Wysockiego 8) 
moŜliwość zobaczenia wiernej repliki papamo-
bile z I Pielgrzymki bł. JP II do Ojczyzny i zro-
bienia sobie pamiątkowego zdjęcia. 

• W dniu wczorajszym obchodziliśmy 30 r. 
śmierci Sługi BoŜego Kard. Stefana Wyszyń-
skiego. To patron naszego Instytutu Kardiologii. 
Pamiętajmy o modlitwie w int. jego beatyfikacji. 
TakŜe wczoraj Ks. Bp Stanisław Kędziora 
udzielił święceń diakonatu 7-miu alumnom 5 
roku naszego Seminarium. Polecamy ich wszyst-
kich modlitewnej pamięci. 

• W najbliŜszy wtorek - 31.05 święto Nawiedze-
nie NMP. 

• Przez cały maj zapraszamy na NaboŜeństwa 
Majowe, które w naszej świątyni są odprawiane 
codziennie o godz. 17.30. Od czwartku - 01.06 - 
NaboŜeństwa Czerwcowe równieŜ o tej samej 
porze. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00; a do 

Dz 8,5-8.14-17 

Niech cała ziemia 
chwali swego Pana 
1 P 3,15-18 

J 14,15-21 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: JeŜe-
li Mnie miłujecie, 
będziecie zachowy-
wać moje przykaza-
nia. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Pocie-
szyciela da wam, aby 
z wami był na zawsze 
- Ducha Prawdy, któ-
rego świat przyjąć nie 
moŜe, poniewaŜ Go 
nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, 
poniewaŜ u was prze-
bywa i w was będzie. 
Nie zostawię was 
sierotami: Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, a 
świat nie będzie juŜ 
Mnie oglądał. Ale wy 
Mnie widzicie, ponie-
waŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć 
będziecie. W owym 
dniu poznacie, Ŝe Ja 
jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w 
was. Kto ma przyka-
zania moje i zachowu-
je je, ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a 
równieŜ Ja będę go 
miłował i objawię mu 
siebie. 



chorych w piątek udamy się od godz. 9.00. W 
sobotę róŜaniec o godz. 6.30. 

• MłodzieŜ przygotowującą się do Bierzmowania 
zapraszamy w piątek - 03.06 na mszę św. i spo-
tkanie na godz. 18.00 . 

• RównieŜ w najbliŜszy piątek 03.06 wspólnota 
Odnowy w Duchu św. zaprasza na adorację 
Najświętszego Sakramentu po wieczornej 
mszy św. A w następną sobotę - 11.06 - na 
wspólne czuwanie przed Niedzielą Zesłania 
Duch św. po mszy św. wieczornej, które potrwa 
do godz. 22.00. 

• W najbliŜszą niedzielę przeŜywać będziemy 
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Tego dnia do puszek będą zbierane ofiary na 
potrzeby księŜy studentów. 

• Parafia MB Dobrej Rady w Miedzeszynie, ser-
decznie zaprasza na spotkanie z ks. Markiem 
Bałwasem – kapłanem poruszającym się na 
wózku inwalidzkim, które odbędzie sie 05.06 o 
godz. 19.00 w ramach cyklu „MęŜczyzną i ko-
bietą stworzył ich Bóg”. Ks. Marek  wygłosi 
prelekcję pt. ,,Cierpienie źródłem miłości - spo-
tyka kaŜdego". 

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

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

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

 
Zapowiedzi przedślubne: 

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

⇒ Piotr Jan Chojnacki, kawaler z Warszawy  
Katarzyna Krystyna Palczewska, panna z par. 
tut. 

VI Niedziela Wielkanocna 
– 29.05 

 
 Jest z nami 

 
 Wiemy o tym z doświad-
czenia, Ŝe kiedy prawda 
umiera zaczynają dziać się 
rzeczy straszne i rodzą się 
zbrodnie. Ale kaŜdy szuka 
prawdy i tworzy dla niej 
róŜne miary. Zobaczmy 
Jezusa przed Piłatem. Z ust 
Jego padają waŜkie słowa: 
„Jam się po to narodził i po 
to przyszedłem na świat, 
aby świadczyć o prawdzie. 
KaŜdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu” (J 
18,37). Piłat stał przed 
Prawdą. Pytał o nią. Poru-
szył tylko ramionami i nie 
zdołał do Niej dotrzeć. W 
nauce Chrystusa prawda 
postawiona została na 
najwyŜszym podium. Trze-
cią Osobą Trójcy Świętej 
jest Duch Święty, nazwany 
przez Jezusa Duchem 
Prawdy. „Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Pocieszycie-
la da wam, aby z wami był 
zawsze – Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie 
moŜe, poniewaŜ Go nie 
widzi, ani nie zna” (J 14-
,16-17). Z tych słów Chry-
stusa płyną dwa wnioski: 
bardzo trudno jest o prawdę 
w międzyludzkich kontak-
tach i Ŝe tylko obecności 
Ducha Świętego, który jest 
nieomylnym nauczycielem 
narodów – zawdzięcza 
Kościół autentyczną i nie-
omylną prawdę. Chrystus 
po zmartwychwstaniu sam 
powiedział: „Nie zostawię 
was sierotami. Przyjdę do 
was”. I jest z nami. 



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. 

1630 ślub: Stanio-
Białobrzeska 
1800 + Bolesław Łę-
gowski w 20 r.śm. i zm. 
z rodz. Łęgowskich, 
Boguszewskich i Rogu-
skich  

5 czerwca,  
7 NIEDZIELA 

WIELKANOCY, 
WNIEBOWSTĄPIE-

NIE PAŃSKIE 
700 + Jan Matecki w 35 
r.śm.  
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 

Wochniak  
1000  RM 
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Amelia Pod-
siadły; – dz.-bł. w 1 r. 
ślubu Emilii i Pawła; + 
Wiesław w 19 r.śm. i 
Janina Górka i cr. Gór-
ków, Marianna, Włady-
sław, Irena i cr. Fili-
powskich, Jadwiga 
Kośla i cr. Kośla; + 
Franciszek Kuligowski; 
+ Regina Jedynak w 2 
r.śm.; Andrzej Lech;  
1800 zajęta 

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. 


