
Bronisława (k) i Aleksan-
der Jabłońscy, Maria i 
Konstanty Barańscy, 
chrzest: Maria Elodia 
Jakubowska, Julian Jerzy 
Maciak, Stanisław Koza-
kiewicz;   
1800 + Teresa Sygnowska, 
cr. Sygnowskich, Skrzecz-
kowskich i Saków 
10 kwietnia, WTOREK 

W OKTAWIE WIELKA-
NOCY 

700 + Katarzyna Ryżko 
800 + Edward Saganek z 
okazji urodzin 
1800 + Zofia i Henryk 
Wojciechowscy 
11 kwietnia, ŚRODA W 
OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 + Władysława (k) Gał-
da w 29 r.śm.  
800 + Helena Horn i zm. z 
cr. Hornów 
1800 zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; + Emilia 
Białkowska w 30 dniu po 
śm.; + Władysław i Bogu-
sław Trojan; + Maria Szy-
mańska w 15 r.śm., Józef 
Strączyński w 19 r.śm. 

12 kwietnia, CZWAR-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zmartwychwstania  

Pańskiego 
08.04.2012 

8 kwietnia, NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTA-

NIA 
600 REZUREKCJA – w 
int. Parafian 
830 + Aniela i Franciszek 
Sędek oraz ich dzieci 
1000 – dz. za dar życia, 
Heleny - prababci, babci i 
mamy z prośbą o wszystkie 
potrzebne łaski 
1130 + Marian Fluksik i 
jego rodzice  
1300 chrzest: Wiktoria 
Maria Smoleńska; – o bł. 
Boże i zdrowie dla Palom-
ki, Beaty, Eulalii i Zbignie-
wa Fronc 
1630 + Jan i Barbara w 
r.śm.  
1800 + Stanisława (k), 
Eugeniusz i Tadeusz Jacak, 
Lidia Adler, Stefania i 
Antoni Rusinowscy, Ro-
bert Cieślak i Jerzy Zalew-
ski  
9 kwietnia, PONIEDZIA-

ŁEK w OKTAWIE 
WIELKANOCY 

830 + Stanisław w 55 r.śm., 
Stanisława (k) w 15 r.śm.    
1000 – dz. za przywrócone 
zdrowie Helenie z prośbą o 
bł. Boże na dalsze lata i + 
Stanisław Chmiel w 67 
r.śm., dziadkowie, rodzice, 
brat i szwagier  
1130 + Barbara Borowa w 1 
r.śm.  
1300 + Jan i Zofia Broda, 

TEK W OKTAWIE 
WIELKANOCY 

700 – dz.-bł. za Antoniego z 
prośbą o łaskę wiary i dary 
Ducha św. 
800 wolna 
1800 + Czesława (k), Cze-
sław i Janusz Komar 
13 kwietnia, PIĄTEK W 
OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katy ńskiej, 
wszystkich pomordowa-
nych na Golgocie Wschodu 
800 – dz.-bł. w 10 r. ślubu 
Jolanty i Mirosława z proś-
bą o dalszą opiekę i łaski 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - o potrzebne łaski 
Ducha św. w wyborze 
uczelni dla Klaudii; + Mie-
czysław i Włodzimierz 
Świernoga, Anna Mikuła; 
+ cr. Jóźwików i Kozłow-
skich 
14 kwietnia, SOBOTA W 
OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 + Stanisława (k) i Piotr 
Mężyńscy, Józef i Janina 
Wojewódzcy, Regina 
Dmowska, zm. z rodz. 
Mężyńskich i Wojewódz-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego  

08.04.2012 r. 
 

Przypominam Ewangelię, którą Wam  
głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. 

Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją  
zachowacie tak, jak wam rozkazałem...  

Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem 
wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że 
został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego 

dnia, zgodnie z Pismem. (IKor 15,1-4) 
 

Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosławionych 
Świąt Wielkanocnych wszystkim Wam Siostry i Bra-
cia życzą Księża naszej parafii. 
 
•  Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Procesji 

Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dziękujemy Wam 
wszystkim, a szczególnie całej Asyście. 

•  Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, któ-
rzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalnego, w 
Adoracji, w Ciemnej Jutrzni: Siostrom zakonnym, 
scholi i ministrantom, Panom z Asysty Totus Tuus, Ko-
łom Różańcowym i harcerkom z serca dziękujemy! 

•  Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wystrój kościoła. 

• Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz poma-
gali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa: S. Elżbiecie, 
P. Stanisławowi, P. Włodkowi.  

•  Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygotowały 
palmy na minioną Niedzielę Palmową. Zebrane przez 
nie ofiary - (11030 zł.) przekażemy na pomoc w budo-
wie kościoła św. Benedykta. Bardzo dziękujemy też za 
ofiary złożone na Grób Pański. Bóg zapłać!  

•  Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. 
Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  

•  Jutro - w drugi dzień świąt nie będzie wystawienia 
Najśw. Sakramentu po wieczornej mszy św. 

•  Tego dnia mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! Pozostałe 
msze św. w/g porządku niedzielnego. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL. 

•  Najbliższa niedziela - 15.04 - jest Niedzielą Miłosier-
dzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy wiernych na 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

•  Wszystkich chętnych na pielgrzymkę autokarową do 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-

Dz 10,34a.37-43  
W tym dniu wspania-
łym wszyscy się wesel-
my 
Kol 3,1-4 
J 20,1-9 

Pierwszego dnia po sza-
bacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdale-
na udała się do grobu i 
zobaczyła kamień odsu-
nięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szy-
mona Piotra i do drugie-
go ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i 
nie wiemy, gdzie Go 
położono. Wyszedł więc 
Piotr i ów drugi uczeń i 
szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące 
płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nad-
szedł potem także Szy-
mon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miej-
scu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Uj-
rzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które 
mówi/, że On ma po-
wstać z martwych. 



Łagiewnikach w dniu 15.04.2012 r. (święto Miłosierdzia 
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. 

• Wielebni Kapłani, 
Osoby Życia Konsekrowanego, 
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 
Od września ubiegłego roku nasza Diecezja cieszy się 
Domem Świętej Faustyny w Ostrówku, miejscem roze-
znawania powołania oraz kultu Bożego Miłosierdzia. 
Zbliżająca się II Niedziela Wielkanocna, zwana także 
Niedzielą Miłosierdzia, stanowi znakomitą okazję by 
odwiedzić miejsce uświęcone roczną pracą 
i zamieszkaniem Świętej Faustyny oraz wychwalać 
Boga bogatego w Miłosierdzie. 
Przez osobę naszej Świętej Jezus powiedział: W dniu 
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wyle-
wam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do Spowie-
dzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win 
i kar. W dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, 
przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do 
Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były, jako 
szkarłat (Dz.699). 
O godzinie 14.00 rozpoczniemy Spowiedź oraz program 
słowno-muzyczny wprowadzający nas w tajemnicę 
Miłosierdzia. Centralną częścią uroczystości będzie 
Koronka i Msza Św. sprawowana o 15.00 przez Bp. 
Kazimierza Romaniuka. 
Zachęcam Was, Bracia i Siostry, do schronienia się 
w promieniach Miłosierdzia. + Abp Henryk Hoser 
Warszawa, 4 kwietnia 2012  

• Wskutek prowokacji władz Częstochowy, które organi-
zują bazar motocyklowy, zespoły hardrockowe i alko-
hol, tegoroczne rozpoczęcie sezonu motocyklowego 
Jasna Góra 2012 im. Księdza ułana Zdzisława Ja-
strzębiec Peszkowskiego odbędzie się w Gietrzwałdzie. 
Wszystkich chętnych motocyklistów zapraszamy na 
wyjazd do Gietrzwałdu w przyszłą niedzielę, 15 kwiet-
nia o godz. 8.00 sprzed naszego kościoła. Powrót plano-
wany jest ok. godz. 17.00 

•  Jest nowy, wielkanocny nr Salve Regina. 
• Dzień kazuara, książka ks. prof.. Wojciecha Bębna - 

naszego wielkopostnego rekolekcjonisty -dostępna już 
jest w zakrystii. 

•  Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania zapra-
szamy na mszę św. 15.04 na godz. 16.30 do dolnej ka-
plicy. 

Niedziela Wielkanocna – 
Zmartwychwstania  

Pańskiego – 8.04 
 

 Żyć z Chrystusem 
 
 W Dniu Zmartwychwstania 
Pańskiego spotyka się i speł-
nia przeszłość z przyszłością. 
Chrystus umarł, ale żyje. 
Nasz czas płynie między 
zmartwychwstaniem, a osta-
tecznym przyjściem Chrystu-
sa. Żyjemy w świetle wiary 
wraz z Maryją, Matką Zbawi-
ciela. Wielkanoc jest w swej 
najgłębszej wymowie dniem 
człowieka wyzwolonego z 
najgorszej niewoli. Mamy 
pewność, że ostatecznym 
przeznaczeniem jest nasze 
życie na zawsze, jest nasze 
życie wieczne. To obietnica 
samego Chrystusa i realny 
Jego przykład. Tak wierzył 
Piotr z Apostołami. Tak 
wierzyły i niewiasty, które 
przyszły do grobu Jezusa. 
Tak wierzy cały Kościół 
Chrystusowy i tak nauczał bł. 
nasz Papież. Św. Paweł Apo-
stoł mówi dziś do nas: 
„Bracia, jeśliście razem z 
Chrystusem powstali z mar-
twych, szukajcie tego co w 
górze, gdzie przebywa Chry-
stus zasiadający po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w 
górze, nie do tego, co na 
ziemi… nie bądźmy tylko 
strażnikami materii, ale 
świadkami całego i pełnego 
życia. Gdy ukaże się Chry-
stus, nasze życie, wtedy i wy 
razem z Nim ukażecie się w 
chwale”. Taki jest prawdziwy 
sens świętowania wielkanoc-
nego. Wielkanoc jest praw-
dziwie dniem Pańskim, a 
każda niedziela jest jej powie-
leniem. Wyznajemy publicz-
nie naszą wiarę w to, że 
zmartwychwstał trzeciego 
dnia i że oczekujemy życia 
wiecznego z Chrystusem. 



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. 

kich 
800 wolna  
1700 ślub: Czarnowski - 
Mroczka 
1800 + Wacław i Maria 
Ziołkowscy  
15 kwietnia, 2 NIEDZIE-

LA WIELKANOCY - 
MIŁOSIERDZIA BO ŻE-

GO 
700 w int. Parafian   
830 zajęta 
1000 + zm. z cr. Stankiewi-
czów, Tyszkiewiczów i 
Chodorków 
1130 – w int. Jędrzeja o 
światło Ducha św. na nad-
chodzące egzaminy gimna-
zjalne  
1300 chrzest: Lena Halina 
Zatwardnicka, Krzysztof 

Szymon Kamela, Jan Re-
iwer, Ada Alicja Chełstow-
ska, Zofia Jaworska, Ry-
szard Wardecki; zbiorowa: 
- dz. w 30 r. ślubu Izabeli i 
Jerzego z prośbą o bł. Boże 
dla cr.; + Jerzy Mróz w 11 
r.śm. i zm. z rodz. Mróz; + 
Marianna, Józef i Jerzy 
Pośnikowie, zm. z rodz. 
Matyjów i Pośników, Se-
weryn i Leokadia Woź-
niak, Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk;   
1630 + Eugenia Adamus  
1800 + Helena Bubik w 13 
r.śm, Anna Chirkowska, cr. 
Bubików, Jaworskich, 
Kowalowskich, Chirkow-
skich 

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. 


