
nowefa Lepianka w 5 
r.śm. i cr. Lepianków; 
Kazimiera w 7 r.śm. i 
Henryk Bajor i cr. 
Bajorów;  + Jadwiga 
Krawczyk;  
1800 + Henryk Mojec-
ki w 1 r.śm.  
2 kwietnia, WIELKI 
PONIEDZIAŁEK 

700 + Kazimiera, An-
toni i Salomea Pawel-
scy   
800 + Witold i Wanda  
1800 + Zygmunt 
Osnowski w 23 r.śm. 

3 kwietnia,  
WIELKI WTOREK 
700 – za Parafian 
800 + Ryszard i Stefa-
nia  
1800 + Ryszarda (k) 
Urawska w dniu uro-
dzin 

4 kwietnia,  
WIELKI ŚRODA 

700 zajęta 
800 + Stanisław Kot w 
25 r.śm.  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Palmowa  

Męki Pańskiej 
01.04.2012 

1 kwietnia,  
NIEDZIELA PAL-

MOWA M ĘKI 
PAŃSKIEJ 

700 + Zbigniew i Zbi-
gniew  
830 + Katarzyna, Jani-
na, Anna, Aleksander 
i Stanisław Laskus  
1000 – o błogosławio-
ne owoce wizyty Ojca 
św. w Meksyku i na 
Kubie oraz łaskę ży-
cia wiecznego dla 
poległych w katastro-
fie lotniczej pod 
Smoleńskiem 
1130 w/g int. P. Marka 
1300 zbiorowa: - dz.-
bł. w int. Katarzyna 
Bielickiej o zdrowie i 
bł.Boże dla jej rodzi-
ny;  + Orest Pęgierski 
w 1 r.śm.; + Zofia i 
Henryk, Henryk-
Karol i zm. z ich ro-
dzin; + Danuta i Sta-
nisław Niewiarowscy, 
Barbara Zaufal; + 
Zdzisław Przeździak 
w 9 r.śm., jego rodzi-
ce i teściowie; + Ge-

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; 
RM; + Jarosław Laso-
ta w 2 r.śm.; + Cze-
sław Kida w 1 r.śm.; 
+ Ryszarda (k) Uraw-
ska z okazji urodzin i 
imienin;  
5 kwietnia, WIELKI 

CZWARTEK 
1800 MSZA WIE-
CZERZY PAŃSKIEJ 

 
6 kwietnia, WIELKI 

PIĄTEK 
1800 LITURGIA 
WIELKIEGO PIĄT-
KU  

 
7 kwietnia, WIGI-
LIA PASCHALNA 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Palmową  

01.04.2012 r. 
 

•  W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed 
każdą Mszą św. odbędzie się poświęcenie palm. Palmy będzie 
można nabyć przed kościołem od pań. Naszymi ofiarami wspie-
ramy budowę świątyni św. Benedykta na Sadulu. 

•  Przypominamy, że skarbonkę Caritas zostawiamy dziś w 
kościele. Od wczoraj Parafialny zespół Caritas zbiera żywność 
i ofiary na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wspar-
cia w naszej parafii. 

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

•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.15 ostatnie Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym. 

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

•  2 kwietnia - poniedziałek - obchodzić będziemy 7 r. śmierci 
Ojca św. bł. Jana Pawła II. Modlimy się o jego rychłą kanoniza-
cję. 

•  W poniedziałek - 02.04 - o godz. 18.30 w salce katechetycznej 
spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących się do sakr. 
Bierzmowania.  

•  Do chorych, których odwiedzamy w pierwsze piątki m-ca 
udamy się w najbliższą środę - 04.04 - od godz. 9.00. 

•  W W. Piątek zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z dziadka-
mi i babciami na adorację krzyża, w czasie której wnuki otrzy-
mają znak naszego zbawienia. Dziadków i bacie prosimy o 
przyniesienie własnego krzyża z domu. 

 
TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek - godz. 18.00 
Wieczorną Liturgię Wieczerzy Pańskiej sprawujemy na pamiątkę 
ustanowienia Eucharystii i kaplaństwa. Jej teksty przenoszą nas 
do Wieczernika, gdzie Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy 
zobowiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywa-
jąc im nogi. W ten dzień gromadzi się w swoim Wieczerniku 
wspólnota parafialna wraz z pasterzami na uroczyste dziękczynie-
nie za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas śpiewania “Gloria” 
dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do “Gloria” we 
Mszy Wigilii Paschalnej. Po Komunii św. przeniesiemy Najświęt-
szy Sakrament do Kaplicy przechowania (Ciemnicy), na znak 
uwięzienia Chrystusa, gdzie adoracja potrwa do godz. 22.00. 

Wielki Piątek - 18.00  
W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyż i po-
niósł śmierć dla naszego zbawienia, Kościół od najdawniejszych 
czasów nie sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się na słuchaniu 
Słowa Bożego, aby ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę 
miłości. Skoro Chrystus umarł za wszystkich, Kościół więc zanosi 
dziś wielką modlitwę za wszystkich, bez wyjątku. Wszyscy bo-
wiem zostali ogarnięci miłością Boga i każdy w niej może uczest-
niczyć. Wysłuchawszy opisu Męki Pańskiej będziemy adorować 
Krzyż - znak naszej wiary.  Po przyjęciu Komunii św. przeniesie-

Mt 21,1-11, msza:  
Iz 50,4-7 
Boże mój, Boże, czemuś 
mnie opuścił? 
Flp 2,6-11 
Mt 26,14-27,66 

Gdy się zbliżali do Jero-
zolimy, do Betfage i 
Betanii na Górze Oliwnej, 
posłał dwóch spośród 
swoich uczniów i rzekł 
im: Idźcie do wsi, która 
jest przed wami, a zaraz 
przy wejściu do niej znaj-
dziecie oślę uwiązane, na 
którym jeszcze nikt z 
ludzi nie siedział. Od-
wiążcie je i przyprowadź-
cie tutaj! A gdyby was kto 
pytał, dlaczego to robicie, 
powiedzcie: Pan go po-
trzebuje i zaraz odeśle je 
tu z powrotem. Poszli i 
znaleźli oślę przywiązane 
do drzwi z zewnątrz, na 
ulicy. Odwiązali je, a 
niektórzy ze stojących 
tam pytali ich: Co to ma 
znaczyć, że odwiązujecie 
oślę? Oni zaś odpowie-
dzieli im tak, jak Jezus 
polecił. I pozwolili im. 
Przyprowadzili więc oślę 
do Jezusa i zarzucili na 
nie swe płaszcze, a On 
wsiadł na nie. Wielu zaś 
słało swe płaszcze na 
drodze, a inni gałązki 
ścięte na polach. A ci, 
którzy Go poprzedzali i 
którzy szli za Nim, wołali: 
Hosanna! Błogosławiony 
Ten, który przychodzi w 
imię Pańskie. Błogosła-
wione królestwo ojca 
naszego Dawida, które 
przychodzi. Hosanna na 
wysokościach! 



my Chrystusa Eucharystycznego do kaplicy Grobu Pańskiego. 
Tam będziemy adorować Chrystusa aż do Uroczystej Liturgii 
Zmartwychwstania. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała 
w piątek do godz. 22.00. W ten dzień obowiązuje post ścisły. 
Ofiary składane podczas Adoracji Krzyża są przeznaczone na 
utrzymanie Grobu Pańskiego i miejsc świętych. 
Tego dnia rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. 

Wielka Sobota 
Jest to dzień ciszy Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. Wierni 
trwają na osobistej modlitwie w kaplicy Grobu Pańskiego. W ten 
dzień błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 
8.00 do 17.00. Jako chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie 
zapomnijmy, iż przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
zachowujemy ciszę i trwamy na modlitwie. Wieczorem, po zacho-
dzie słońca gromadzimy się na Wigilii Paschalnej, która rozpo-
czyna obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   

WIELKANOC 
Wigilia Paschalna - sobota, godz. 20.00 - przynosimy świece! 
Liturgia, do której prowadziło wszystko w Wielkim Poście. Ko-
ściół czuwając, oczekuje na zmartwychwstanie i obchodzi je w 
sakramentalnych znakach. Ta noc przypomina nam ostatnią noc 
niewoli egipskiej Narodu Wybranego. Pascha, noc przejścia Boga 
pośród swego ludu. Jest to ta sama noc, w której Chrystus prze-
szedł ze śmierci do życia. Uczestniczyć będziemy kolejno w 
obrzędach: poświęcenia ognia i świecy paschalnej, liturgii Słowa 
Bożego, poświęcenia wody chrzcielnej, odnowienia przyrzeczeń 
Chrztu św. oraz w liturgii Eucharystycznej. Usłyszymy starożytny 
śpiew orędzia paschalnego, które w uniesieniu poetyckim wielbi 
Chrystusa - Światłość Świata. W tę noc Kościół karmi nas obficie 
Słowem Bożym. Daje w ten sposób okazję do rozważania wielko-
ści Boga, który stworzył  świat i uczynił człowieka obdarzając go 
wolnością i rozumem. Usłyszymy wreszcie, że przez chrzest 
zanurzyliśmy się w śmierć Chrystusa, aby się stać nowym stwo-
rzeniem.  
• Rezurekcja - godz. 6.00 - Procesja ogłaszająca całemu światu 

radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i Msza Św. 
• W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7.00 będzie śpie-

wana Ciemna Jutrznia.  
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy! 

• W Poniedziałek Wielkanocny mszy św. o godz. 7.00 nie 
będzie! 

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

•  Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania zapraszamy 
na mszę św. 15.04 na godz. 16.30 do dolnej kaplicy. 

•  Jest jeszcze dostępny marcowy nr Salve Regina, w którym m. 
in. wywiad z ks. prof. Wojciechem Bębnem - naszym wielko-
postnym rekolekcjonistą i P. dr Dominiką Żukowską-
Gardzińską instruktorką Parafialnego Ośrodka Formacji Rodzi-
ny. 

Niedziela Palmowa – 1.04 
 

 Śladami Pana 
 
 W Niedzielę Palmową 
widzimy Chrystusa, Króla 
Wieków, który dla nas i w 
naszym imieniu dotknął 
samego dna fizycznej i 
duchowej męki człowie-
czeństwa. Przyjął wszystkie 
konsekwencje odrzucenia, 
wszystkie odepchnięcia Jego 
miłości ku nam. Po prostu 
wziął na siebie nasze winy. 
Św. Paweł mówi: „Bóg Go 
wywyższył ponad wszystko 
i nadał Mu imię godniejsze 
od wszelkiego imienia… 
aby wszyscy wyznawali, że 
Jezus Chrystus jest Panem”. 
Przychodzi do Świętego 
Jeruzalem, jako Król serc, 
który w najdoskonalszy 
sposób panuje. Przychodzi 
w imię Pańskie. Serce czło-
wieka przejęte jest prze-
dziwną głębią mądrości, 
paradoksu odtwarzanego w 
każdym życiu ludzkim na 
różną skalę w niemocy 
fizycznej i duchowej. A 
przecież niemoc, ten najpo-
ważniejszy los człowieka, to 
warunki życia nieustannie 
zagrażające i bardzo często 
pokonujące nas. Bywają dni 
chwały, sukcesu i powodze-
nia, ale każdy z nas wie, że 
są to tylko chwile, że palmy 
są bardzo blisko krzyża. 
Chrystusa witały tryumfal-
nie tłumy, ale w godzinie 
ostatecznej próby odeszły od 
Niego. Chrystus stał się 
wzorem dla wszystkich ludzi 
cierpiących ucisk za prawdę, 
za moc ducha, dla wszyst-
kich dotykających granicy 
ostatecznej próby. Jest to dla 
nas wielka lekcja pokory i 
ufności, w której uczestni-
czymy. Jesteśmy zaproszeni, 
by iść śladami Pana. 



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. 

2000 – dz.-bł. Nata-
lii i Przemka z prośbą 
o bł. Boże dla cr.  
2000 + Czesław w 
14 r.śm. i Marianna w 
9 r.śm. Wyrzykowscy  
2000 +  
  8 kwietnia, 
NIEDZIELA 
ZMARTWYCH-
WSTANIA 
600 REZUREKCJA – 
w int. Parafian 
830 + Aniela i Franci-
szek Sędek oraz ich 
dzieci 
1000 zajęta 

1130 zajęta  
1300 chrzest: Wikto-
ria Maria Smoleńska; 
– o bł. Boże i zdrowie 
dla Palomki, Beaty, 
Eulalii i Zbigniewa 
Fronc 
1630 + Jan i Barbara 
w r.śm.  
1800 + Stanisława (k), 
Eugeniusz i Tadeusz 
Jacak, Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Ru-
sinowscy, Robert 
Cieślak i Jerzy Za-
lewski  

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. 


