
ralnych przez Dorotę  
1800 zajęta 
24 kwietnia, wtorek,  

700 wolna 
800 + Marianna, Jan, 
Aleksandra (k), Alek-
sander, Eugeniusz i 
Apolonia 
1800 zajęta 

25 kwietnia, środa, 
Św. Marka, ewangeli-

sty, wspomnienie 
700 – w int. Ks. Pro-
boszcza z okazji imie-
nin 
800 + Zygmunt Trzciał-
kowski, Justyna Bajer i 
Lech Śwital  
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, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Kry-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Wielkanocna 

22.04.2012 

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. Zbrod-
ni Katyńskiej 
1130 + Filip Siejak w 
10 r.śm.  
1300 zajęta 
1300 + Iwona Wrzosek 
w 4 r.śm. 
1630 – dz. w 18 urodzi-
ny Dominiki i Grzego-
rza w 50 urodziny z 
prośbą o dalsze bł. 
Boże  
1800 – o łaskę powrotu 
do zdrowia chorej Igi i 
za + Jerzego z okazji 
imienin, Ryszarda i 
Aleksandra (m) 

23 kwietnia,  
poniedziałek, ŚW. 

WOJCIECHA, B-PA 
I M ĘCZENNIKA, 

uroczystość 
700 zajęta 
800 – o szczęśliwe zda-
nie egzaminów matu-

styna w 10 r.śm., Woj-
ciech w 2 r.śm. i Woj-
ciech; + Wacław Za-
wadzki w 30 dniu po 
śm.; + Marek Goliński, 
jego brat i rodzice; 
bernarda (k) i Zygmunt 
Konieczni;  
26 kwietnia, czwartek 
700 + Zbigniew Wocial 
w 6 r.śm. 
800 wolna 
1800 – dz. za 60 prze-
żytych w małżeństwie 
przez Urszulę i Maria-
na lat z prośbą o dalsze 
bł. Boże 

27 kwietnia, piątek 
700 + Stefania Skotar-
ska, cr. Skotarskich i 
Sternickich 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał 
Misztal;  

28 kwietnia, sobota 
700 + Mateusz Cyngot 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkanocną 

22.04.2012 r. 
 

•  Dzieci przygotowujące się do I Komu-
nii św. zapraszamy wraz z rodzicami na 
mszę św. dziś na godz. 16.30 do dolnej 
kaplicy. 

•  Dzień kazuara, książka ks. prof. Woj-
ciecha Bębna - naszego wielkopostnego 
rekolekcjonisty - dostępna już jest w za-
krystii. 

•  Parafialny Ośrodek Formacji Rodzi-
ny to idea zapoczątkowana przez ks. 
Abp. Henryka Hosera. 
Kierujemy nasze zaproszenie do mło-
dzieży bierzmowanej, do narzeczonych, 
do małżeństw z krótkim i długim sta-
żem, a także do osób samotnych.  Jeste-
śmy dla wszystkich, którzy chcą zadbać 
o formację rodziny i wypełnienie jej mi-
sji i zadań w świecie współczesnym. 
Ośrodek jest czynny w poniedziałki od 
17.30. Na rozmowę najlepiej umówić 
się telefonicznie. Oczywiście wszystkie 
wizyty są nieodpłatne. Dominika Żu-
kowska-Gardzińska. kom. 608 033 160 
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl. 

•  W ramach cyklu „Uwolnienie, uzdro-
wienie, namaszczenie” parafia w Mie-
dzeszynie zaprasza na kolejne spotkanie 
z ks. dr Marcinem Hołujem. Katecheza 
odbędzie się dziś - 22.04 o godz. 19.00 
w kościele. Temat spotkania: ”Tarcza 
wiary, hełm zbawienia i miecz ducha”. 

Dz 3,13-15.17-19 
Wznieś ponad nami 
światłość Twoją, Pa-
nie. 
1 J 2,1-5a 
Łk 24,35-48 

Uczniowie opowiadali, co 
ich spotkało w drodze, i jak 
poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o 
tym, On sam stanął pośród 
nich i rzekł do nich: Pokój 
wam! Zatrwożonym i wylę-
kłym zdawało się, że widzą 
ducha. Lecz On rzekł do 
nich: Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wąt-
pliwości budzą się w wa-
szych sercach? Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie się Mnie 
i przekonajcie: duch nie ma 
ciała ani kości, jak widzicie, 
że Ja mam. Przy tych sło-
wach pokazał im swoje ręce 
i nogi. Lecz gdy oni z 
radości jeszcze nie wierzyli 
i pełni byli zdumienia, rzekł 
do nich: Macie tu coś do 
jedzenia? Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec nich. 
Potem rzekł do nich: To 
właśnie znaczyły słowa, 
które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi 
się wypełnić wszystko, co 
napisane jest o Mnie w 
Prawie Mojżesza, u Proro-
ków i w Psalmach. Wtedy 
oświecił ich umysły, aby 
rozumieli Pisma, i rzekł do 
nich: Tak jest napisane: 
Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwych-
wstanie, w imię Jego gło-
szone będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jerozolimy. Wy 
jesteście świadkami tego. 



•  Dyskusyjno-modlitewna grupa Poroz-
mawiajmy o Kościele zaprasza chęt-
nych na kolejne spotkanie dn. 23.04 o 
godz. 19.30 /po adoracji/ do sali przy 
kancelarii. Serdecznie zapraszamy do 
lektury kolejnego nr Niecodziennika. 

•  Jest jeszcze wielkanocny nr Salve Re-
gina. Redakcja zaprasza na projekcję 
nowych filmów parafialnych, która od-
będzie się w najbliższą środę - 25.04 o 
godz. 19.00 w salce parafialnej na dole. 

•  Odnowa w Duchu św. zaprasza 
wszystkich chętnych na wyjazd do Czę-
stochowy na doroczne spotkanie chary-
zmatyków z całej Polski w dniu 19.05. 
Informacje i zapisy u P. Ewy pod nr tel. 
792 00 44 46 i 22 815 41 46 /po godz. 
20.00/. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 
najbliższym tygodniu. 
 

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

Krystyna Maruszewska, panna z par. 
tut. 

⇒ Grzegorz Kazimierz Skrzeczkowski, 
kawaler z par. tut. 
Małgorzata Anna Manicz, panna z 
Olsztyna  

III Niedziela  
Wielkanocna – 22.04 

 
 Wiara kluczem 

 
 Odbudowana wiara przy-
wraca zdolność logicznego 
myślenia, koi narosły żal, 
usuwa smutek niespełnio-
nych pragnień, pozwala 
zobaczyć i odczuć Boga i 
człowieka. To jest lekar-
stwo na samotność, opusz-
czenie i rezygnację, na ból, 
lęk i rozbite nadzieje. Kie-
dy wydawało się uczniom 
idącym do Emaus, że 
wszystko stracone, że źró-
dło ich wiary przybite 
zostało do haniebnego 
krzyża, że pozostał im 
tylko żal – wtedy Chrystus 
zaczął do nich przemawiać, 
tłumaczyć im w sposób 
najbardziej zrozumiały sens 
natchnionych słów i prze-
dziwne drogi Boże, aby się 
wypełniły proroctwa. Trze-
ba było mocnego uderzenia 
łaski Bożej, aby im przypo-
mnieć, że spełniły się tylko 
Boże plany, że nie ma 
życia bez ofiary. A więc 
Krzyż jest po prostu klu-
czem do nowego życia 
mocnych i mężnych wy-
znawców słów i dzieł 
Chrystusa. Wiecznie żywy 
Chrystus stale towarzyszy 
mocnym w wierze i przez 
Ducha Świętego łączy się z 
każdym wierzącym i umac-
nia w sakramentach świę-
tych. Wiara jest kluczem do 
serca Jezusowego, a droga 
z Nim nie prowadzi do 
śmierci, lecz przez śmierć 
do zmartwychwstania, a 
więc do radosnego zakoń-
czenia pielgrzymowania. 



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. 

w 1 r.śm. 
800 + Celina, Stanisław 
i Wojciech Seroczyń-
scy  
1800 + Ludwik Roma-
nowicz i cr. Romano-
wiczów 

29 kwietnia,  
4 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 
700 + ks. Andrzej San-
torski    
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 – w int. ks. Pro-

boszcza z okazji imie-
nin o Bożą opiekę, 
potrzebne łaski i bł. 
Boże w jego posłudze 
1000 – dz. w 60-lecie 
małżeństwa Jerzego i 
Heleny Gromek z 
prośbą o dalszą opiekę 
Bożą 
1130 zajęta  
1300 zajęta 
1800 – dz. za otrzyma-
ne łaski, szczęśliwą 
rodzinę z prośbą o 
dalszą Bożą opiekę w 
51 r. ślub Janiny i Ta-
deusza 

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. 


