
1000 + Antoni i Geno-
wefa  
1800 + Maria i Romuald 
Prochal i zm. z rodziny 

27 marca, wtorek; 
700 – dz.-bł. w 95 uro-
dziny Józefa (m)  
800 – dz. za wszelkie 
łaski z prośbą o bł. Boże 
w kapłańskiej posłudze 
dla ks.Adama z okazji 
ur. 
1800  + Lidia Adler, 
Helena Zalewska, Zbi-
gniew i Jadwiga Mar-
cinkiewicz, Grażyna i 
Janusz Felak 

28 marca, środa;  
700 – w int. Alberta i 
Maksymiliana o łaskę 
spowiedzi dla nich 
800 – za Parafian  
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Wielkiego Postu 

25.03.2012 

25 marca, 5 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO 

POSTU  
700 + Marian Gałecki w 
10 r.śm. 
830 – zdrowie i bł. Boże 
dla Hanny, Stanisława i 
cr. 
1000 – Aby zmartwych-
wstały Chrystus był 
znakiem niezawodnej 
nadziei dla mieszkań-
ców kontynentu afry-
kańskiego i aby wielu 
młodych potrafiło odpo-
wiedzieć na powołanie 
Chrystusa i naśladować 
Go na drodze kapłań-
stwa i życia zakonnego 
1130 – dz.-bł. w 18 ur. 
Michała Wasiaka z 
prośbą o bł. Boże i po-
trzebne łaski na dalsze 
życie 
1300 zajęta 
1630 + Juliusz Siudziń-
ski w 5 r.śm. 
1800 + Zbigniew Mo-
dliński w 1 r.śm. 
26 marca, poniedzia-
łek; ZWIASTOWA-

NIE NMP  
700 – dz.-bł. w 18 uro-
dziny Aleksandry z 
prośbą o potrzebne łaski 
dla cr. 

wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - dz. w int. 
Bartka i Dominiki z 
okazji r. ślubu;  

29 marca, czwartek; 
700 + Alicja i Jerzy, 
Karol i Alicja Paluch, 
Kazimierz, Helena i 
Danuta Elgass, 
800 + Jan Pryzmont 
1800 + Eugenia w 8 
r.śm. i Piotr Radzio, 
Bronisława (k), Danuta, 
Marian i Henryk Anto-
sik, Halina Rams 

30 marca, piątek;  
700 + Piotr, Bronisława 
(k), Jan, Władysława 
(k), Zuzanna, Jan, Józef, 
Melania, Józef i Włady-
sław  
800 + Marianna i Józef 
Milik, Mieczysław i 
Henryk  
1800 zbiorowa: + Syl-
wester  Rakowski w 6 
r.śm.; + Włodzimierz 
Kuliszkiewicz;  

31 marca, sobota;  
700 zajęta 
800 + Józefa (k) i Zbi-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkiego Postu 

25.03.2012 r. 
 
•  Dziś o godz. 16.30 w kaplicy dolnej będzie odpra-

wiona msza św. dla dzieci  przygotowujących się do 
I Komunii św. i ich rodziców.  

•  W dzisiejszą niedzielę 25.03 odbędzie się przed 
wejściem do naszego kościoła zbiórka do puszek 
dla polskich harcerzy i ich rodzin na Wileńszczyź-
nie. Zbiórkę organizuje Związek Harcerstwa Rze-
czypospolitej. 

•  Dziś Diecezja Warszawsko-Praska i Archidiecezja 
Warszawska organizują Marsz Świętości Życia,  
który wyruszy po Mszy św. o godz. 12.30 z katedry 
Św. Floriana i zakończy w kościele Św. Krzyża. 

•  Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesiego,  
którego wykonanie zapowiadaliśmy tydzień temu 
na dziś na godz. 19.00 niestety nie odbędzie się. W 
imieniu organizatorów przepraszamy. Zachęcamy 
natomiast do wzięcia udziału w programie wielko-
postnym, który odbędzie się dziś w kościele w Fale-
nicy, ul. Narcyzowa 18 o godz. 19.00 

•  Dziś 25 marca w Szkole Podstawowej nr 124 /ul. 
Petunii 5/ w godz. 12-18 organizowana jest 
PIERWSZA FALENICKA WYPRZEDA Ż GA-
RAŻOWA . Kupujący mają wstęp za darmo. Prze-
widziana jest kawiarenka z domowej roboty pyszny-
mi ciastami:).  

•  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz 
do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościo-
wych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w kaplicy 
Matki Boże. 

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

•  Jutro - 26.03 - przeniesiona z racji dzisiejszej nie-
dzieli uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. 
tego dnia o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 

•  28.03 - środa - o godz. 19.30 w salce katechetycz-
nej spotkanie grupy chłopców przygotowujących się 
do sakr. Bierzmowania. 

•  30.03 - w piątek po mszy św. godz. 18.00 zaprasza-
my na wspólną - jedną w tym dniu - Drogę Krzy żo-
wą ulicami: Bosmańską, Trawiastą i VI Po-
przeczną. Przynosimy ze sobą lampiony.  

Jr 31,31-34  
Stwórz, o mój Boże, 
we mnie serce czyste. 
Hbr 5,7-9 
J 12,20-33 

Wśród tych, którzy przybyli, 
aby oddać pokłon /Bogu/ w 
czasie święta, byli też niektó-
rzy Grecy. Oni więc przystąpili 
do Filipa, pochodzącego z 
Betsaidy Galilejskiej, i prosili 
go mówiąc: Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i 
powiedział Andrzejowi. Z 
kolei Andrzej i Filip poszli i 
powiedzieli Jezusowi. A Jezus 
dał im taką odpowiedź: Nade-
szła godzina, aby został uwiel-
biony Syn Człowieczy. Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie ob-
umrze, zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity. Ten, kto kocha 
swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie 
wieczne. A kto by chciał Mi 
służyć, niech idzie na Mną, a 
gdzie Ja jestem, tam będzie i 
mój sługa. A jeśli ktoś Mi 
służy, uczci go mój Ojciec. 
Teraz dusza moja doznała lęku 
i cóż mam powiedzieć? Ojcze, 
wybaw Mnie od tej godziny. 
Nie, właśnie dlatego przysze-
dłem na tę godzinę. Ojcze, 
wsław Twoje imię. Wtem 
rozległ się głos z nieba: Już 
wsławiłem i jeszcze wsławię. 
Tłum stojący /to/ usłyszał i 
mówił: Zagrzmiało! Inni 
mówili: Anioł przemówił do 
Niego. Na to rzekł Jezus: Głos 
ten rozległ się nie ze względu 
na Mnie, ale ze względu na 
was. Teraz odbywa się sąd nad 
tym światem. Teraz władca 
tego świata zostanie precz 
wyrzucony. A Ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do 
siebie. To powiedział zazna-
czając, jaką śmiercią miał 
umrzeć. 



Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 w tym dniu nie 
będzie.  

•  W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy Nie-
dzielę Palmową. Przed każdą Mszą św. odbędzie 
się poświęcenie palm. Palmy będzie można nabyć 
przed kościołem od pań. Naszymi ofiarami wspiera-
my budowę świątyni św. Benedykta na Sadulu. W 
związku z Niedzielą Palmową zapraszamy dzieci z 
rodzinami do wzięcia udziału w  konkursie w 
dwóch kategoriach: na najwyższą i najbardziej ory-
ginalną palmę. Rozwiązanie konkursu na mszy św. 
o godz. 11.30.  

•  Przypominamy, że skarbonkę Caritas przynosimy 
do kościoła w Niedzielę Palmową. Tego też dnia i 
dzień wcześniej - w sobotę - Parafialny zespół Ca-
ritas będzie zbierał żywność i ofiary na paczki 
świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia w 
naszej parafii.  

•  Stowarzyszenie Chata z Pomysłami zaprasza na 
kiermasz wyrobów i ozdób świątecznych w naj-
bliższą niedzielę po mszach św. o godz. 10.00, 
11.30 i 13.00.   

•  Osoby chętne do pomocy w przygotowaniu palm 
na Niedzielę Palmową zapraszamy przez cały nad-
chodzący tydzień w ciągu dnia do salki kateche-
tycznej. Prosimy o przynoszenie „zielonego” czyli 
bukszpanu, cisu, wierzby, tui potrzebnych do przy-
gotowania palm. Wejście od strony kancelarii para-
fialnej. 

•  Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy 
dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy. 

•  Wszystkich chętnych na pielgrzymkę autokarową 
do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
-Łagiewnikach w dniu 15.04.2012 r. (święto Miło-
sierdzia Bożego) prosimy o zgłaszanie się do P. 
Agnieszki: kom. 605 588 792 lub tel. 812 52 24, ul. 
Rzeźbiarska 65. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 
5.00, zbiórka pół godz. wcześniej. 

•  Siostry Prezentki prowadzą jeszcze zapisy dzieci 
do swojego przedszkola na rok 2012/13. Przed-
szkole mieści się w budynku Zgromadzenia przy ul. 
VII Poprzecznej 3. Tel. kontaktowy: 22/815-41-74 
lub 668 176 770. Dodatkowe informacje na stronie 
www.przedszkoleprezentek.waw.pl.  

V Niedziela Wielkiego 
Postu – 25.03 

 
 Realizacja Przymierza 

 
 Kim jest człowiek, który 
świadomie i stale zrywa 
przymierze, nie tylko z 
bliźnimi, ale i z Bogiem. A 
więc pozostaje on obojętny 
na Miłość i Dobroć nie-
skończoną? Należałoby 
chyba odpowiedzieć, że 
człowiek taki jest zlepkiem 
złej woli i głuchy na woła-
nie Miłości. Jak mamy 
realizować przymierze 
mówi nam dzisiejsza Ewan-
gelia: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w 
ziemię nie obumrze, zosta-
nie tylko samo, a jeżeli 
obumrze, przynosi plon 
obfity”. Tak mamy umierać 
dla wszelkiego zła, dla 
wszystkiego, co przynosi 
ujmę człowieczeństwu. 
Wtedy będziemy mogli 
pozostawać w pełnym i 
żywym przymierzu z Bo-
giem i bliźnimi. Jednym 
słowem, jak głosił nasz 
błogosławiony Papież Jan 
Paweł II, którego rocznicę 
śmierci będziemy wkrótce 
obchodzili, „być bardziej 
godnym miana człowieka”. 
Zbliżający się czas Męki i 
Śmierci Chrystusa ma nam 
uświadomić to wszystko, co 
dla nas uczynił Jezus Chry-
stus. Przez swe posłuszeń-
stwo Ojcu i cierpienie Jezus 
stał się sprawcą wiecznego 
zbawienia. Podwyższony na 
drzewie Krzyża pociąga 
wszystkich do Siebie, staje 
się ziarnem, które obumie-
rając przynosi plon zbawie-
nia. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Krzysztof Grzybowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 
Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta można 

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. 

gniew Debelscy, zm. z 
rodz. Pastułów, Monne, 
Filowiczów, krewnych i 
znajomych 
1800 + Ewa Kędziorek, 
ks. Andrzej Santorski 
1 kwietnia, NIEDZIE-
LA PALMOWA M Ę-

KI PAŃSKIEJ 
700 + Zbigniew i Zbi-
gniew  
830 + Katarzyna, Janina, 
Anna, Aleksander i 
Stanisław Laskus  
1000 RM 
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: - dz.-bł. 
w int. Katarzyna Bielic-

kiej o zdrowie i bł.Boże 
dla jej rodziny;  + Orest 
Pęgierski w 1 r.śm.; + 
Zofia i Henryk, Henryk-
Karol i zm. z ich rodzin; 
+ Danuta i Stanisław 
Niewiarowscy, Barbara 
Zaufal; + Zdzisław 
Przeździak w 9 r.śm., 
jego rodzice i teściowie; 
+ Genowefa Lepianka w 
5 r.śm. i cr. Lepianków; 
Kazimiera w 7 r.śm. i 
Henryk Bojar i cr. Boja-
rów;  
1800 + Henryk Mojecki 
w 1 r.śm.  

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia 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, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


