
Teodozja Denisiuk;   
1630 + Eugenia Ada-
mus  
1800 + Helena Bubik, 
Anna Chirkowska   

16 kwietnia,  
poniedziałek 

700 wolna 
800 – w int. Heleny w 
101 urodziny z po-
dziękowaniem za 
otrzymane łaski 
1800 + Regina Jackie-
wicz w 1 r.śm., Kazi-
miera i Edmund Ole-
sińscy 

17 kwietnia, wtorek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Edmund i Mi-
chał  

18 kwietnia, środa 
700 + Anna, Halina, 
Janina, Danuta, Zdzi-
sław i Jerzy   
800 + Janina Kozłow-
ska w 33 r.śm., cr. 
Kozłowskich, Zieliń-
skich  
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Miłosierdzia Bożego 

15.04.2012 

15 kwietnia,  
2 NIEDZIELA 

WIELKANOCY - 
MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO 
700 w int. Parafian   
830 + Józef w 24 r.śm. 
i Helena Skorupkowie 
1000 + zm. z cr. Stan-
kiewiczów, Tyszkie-
wiczów i Chodorków 
1130 – w int. Jędrzeja 
o światło Ducha św. 
na nadchodzące egza-
miny gimnazjalne  
1300 chrzest: Lena 
Halina Zatwardnicka, 
Krzysztof Szymon 
Kamela, Jan Reiwer, 
Ida Alicja Chełstow-
ska, Ryszard Wardec-
ki; 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; + Ma-
rianna, Józef i Jerzy 
Pośnikowie, zm. z 
rodz. Matyjów i Po-
śników, Seweryn i 
Leokadia Woźniak, 
Hanna Leszczyńska, 

grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - o Boże 
bł. i opiekę MB NP. 
dla Agnieszki Łęgow-
skiej z okazji imienin;  

19 kwietnia,  
czwartek 

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Bronisława i 
Adolf Radulscy, ich 
rodzice i rodzeństwo 

20 kwietnia, piątek 
700 wolna 
800 + Marianna Za-
krzewska 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Wiesła-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Wielkanocną  

- Miłosierdzia Bożego  
15.04.2012 r. 

 
•  Dzisiejsza niedziela - 15.04 - jest Niedzielą Miłosier-

dzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy wiernych na 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

•  Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podzięko-
wanie wszystkim parafianom za dary pieniężne i artyku-
ły żywnościowe przekazane na paczki świąteczne dla 
osób potrzebujących z naszej Parafii. W tym roku na 
Święta Wielkanocne przygotowano paczki rodzinne dla 
106 osób. Bardzo dziękujemy P.Godlewskiemu z firmy 
"Kotwica" za ofiarowane nam wyroby garmażeryjne a 
także Broniatowskiemu za przywiezienie artykułów 
spożywczych z hurtowni. 

•  Naszą modlitwą otaczamy pielgrzymów, którzy udali 
się dziś do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie Łagiewnikach i motocyklistów rozpoczynających 
sezon motocyklowy Jasna Góra - Gietrzwałd 2012 im. 
Księdza ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego 
w Gietrzwałdzie. 

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

•  Od jutra przez cały tydzień po każdej wieczornej mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo wielkanocne - Via 
lucis. Jest ono rozważaniem wydarzeń paschalnych w 14 
stacjach. Nabożeństwo będzie odprawiane na zewnątrz 
kościoła tak jak procesja rezurekcyjna. Z racji na to 
nabożeństwo innych nabożeństw nie będzie. Zaprasza-
my! Via lucis jest jednym z elementów programu ewan-
gelizacji Warszawy.  

•  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. 
Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna, zwana także Nie-
dzielą Miłosierdzia, stanowi znakomitą okazję by odwie-
dzić 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, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miło-
sierdzia Mojego; która dusza przystąpi do Spowiedzi 

Dz 4,32-35  
Dziękujcie Panu, 
bo jest miłosierny. 
1 J 5,1-6 
J 20,19-31 

Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia, tam 
gdzie przebywali uczniowie, 
gdy drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam! A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych słowach tchnął 
na nich i powiedział im: Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane. Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z 
nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 
więc uczniowie mówili do 
niego: Widzieliśmy Pana! Ale 
on rzekł do nich: Jeżeli na 
rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włożę 
ręki mojej do boku Jego, nie 
uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz /domu/ i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: Pokój wam! 
Następnie rzekł do Tomasza: 
Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż /ją/ do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym. Tomasz Mu odpo-
wiedział: Pan mój i Bóg mój! 
Powiedział mu Jezus: Uwierzy-
łeś dlatego, ponieważ Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. I wiele 
innych znaków, których nie 
zapisano w tej książce, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc mieli 
życie w imię Jego. 



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  

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

naszego wielkopostnego rekolekcjonisty -dostępna już 
jest w zakrystii. 

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na ogólno-
polski marsz w obronie mediów katolickich w dniu 21 
kwietnia (sobota). Marsz rozpocznie się mszą św. o 
godz. 13.00 w kościele Św. Aleksandra na Pl. Trzech 
Krzyży. 

•  Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny to idea zapo-
czątkowana przez ks. Abp. Henryka Hosera. 
Kierujemy nasze zaproszenie do młodzieży bierzmowa-
nej, do narzeczonych, do małżeństw z krótkim i długim 
stażem, a także do osób samotnych.  Jesteśmy dla 
wszystkich, którzy chcą zadbać o formację rodziny i 
wypełnienie jej misji i zadań w świecie współczesnym. 
Ośrodek jest czynny w poniedziałki od 17.30. Na roz-
mowę najlepiej umówić się telefonicznie. Oczywiście 
wszystkie wizyty są nieodpłatne. Dominika Żukowska-
Gardzińska. kom. 608 033 160 e-mail; domini-
ka.zukowska@wp.pl. 

•  Dyskusyjno-modlitewna grupa Porozmawiajmy o Ko-
ściele zaprasza chętnych na kolejne spotkanie dn. 23.04 
o godz. 19.30 /po adoracji/ do sali przy kancelarii. Ser-
decznie zapraszamy do lektury kolejnego nr Nieco-
dziennika. 

•  Dzień otwarty dla Gimnazjum 103, 16.04  
/poniedziałek/ godz. 18.00, LO XXVI 19.04  
/czwartek/ godz. 18.00, ul. Żegańska 1A. 

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

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Marcin Derewienko, kawaler z par. tut. 

Krystyna Maruszewska, panna z par. tut. 

II Niedziela Wielkanocna 
– Niedziela Miłosierdzia 

Bożego – 15.04 
 

 Wiara odpowiedzią 
 
 Niech zadziała w nas wy-
obraźnia, że Chrystus staje 
pośród nas, jak niegdyś w 
Wieczerniku, aby przekonać 
o realności prawdy zmar-
twychwstania. Mówi do nas 
„Pokój wam”. Każdy z nas 
spotkał się z „niewiernymi 
Tomaszami”. Tomasz z 
dzisiejszej Ewangelii spóź-
nił się na pierwsze spotka-
nie z Chrystusem. Usłyszał 
tylko radosne wołania – 
widzieliśmy zmartwych-
wstałego Pana. Czytania 
liturgiczne Niedzieli Miło-
sierdzia Bożego, na pierw-
szy plan w wierze wysuwają 
zaufanie, którym człowiek 
obdarza Boga, jako Tego, 
który jest stały, pewny i 
zawsze wierny.  To zaufanie 
człowieka obejmuje całą 
jego osobę. Dlatego czło-
wiek w wierze oddaje się 
Bogu całkowicie i zupełnie, 
bezgranicznie i do końca, 
jak nasz bł. Papież Jan 
Paweł II. Składał On w 
Bogu całą swoją radość i 
nadzieję, nie licząc na niko-
go poza Nim. Wiara w 
Miłosierdzie Boże jest 
odpowiedzią człowieka na 
Boże wezwanie i Boże 
Słowo. Jest odpowiedzią na 
uprzedzającą i niewytłuma-
czoną miłość Boga okazaną 
człowiekowi. W wierze 
dochodzi do specjalnego 
głosu nadzieja. Bardzo 
ściśle wiarę z nadzieją łączy 
św. Paweł: „Trzeba, byście 
trwali w wierze… którą 
żyjecie od czasu posłyszenia 
po raz pierwszy Ewangelii”. 



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 

 
Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

wa (k) Szczepankow-
ska w 10 r.śm.; + Je-
rzy Marian Szybka w 
30 dniu po śm.;  
21 kwietnia, sobota 

700 wolna 
800 + Teresa i Antoni 
Wasilewscy, Halina 
Tomaszewska, cr. 
Tomaszewskich i Wa-
silewskich  
1800 zajęta 

22 kwietnia,  
3 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 
700 w int. Parafian   
830 – o zdrowie i bł. 

Boże dla Jadwigi i 
Krzysztofa oraz ich 
dzieci i cr. 
1000 + kap. pilot Wa-
cław Cecot w r. 
Zbrodni Katyńskiej 
1130 zajęta  
1300 zajęta 
1300 + Iwona Wrzosek 
w 4 r.śm. 
1630 – dz. w 18 uro-
dziny Dominiki i 
Grzegorza w 50 uro-
dziny z prośbą o dal-
sze bł. Boże  
1800 zajęta 

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. 


