
30 kwietnia,  
poniedziałek 

700 + Feliks   
800 – w int. Parafian   
1800 + Stanisława (k) 
Milewska w 20 r.śm. 
1 maja, wtorek, Św. 
Józefa, rzemieślnika, 

wspomnienie 
700 wolna 
1000 + Stanisława (k) w 
6 r.śm. i Piotr Grajda, 
Aleksander Woźnica, 
cr. Grajdów i Woźni-
ców 
1800 + Jan Broda w 30 
r.śm. i 100 urodziny 

2 maja, środa 
700 wolna 
800 + Natalia i Leszek i 
zm. z ich rodzin  
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, 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Wielkanocna 

29.04.2012 

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 proś-
bą o dalszą opiekę 
Bożą 
1130 + Piotr z racji 
urodzin  
1300 + Grażyna Nie-
wiadomska, Wiktoria i 
Teofil Brzoskiewicz, 
Alina, Zygmunt i Jerzy 
Niewiadomscy, Jadwi-
ga i Edward Woźniak 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski, szczęśliwą rodzi-
nę z prośbą o dalszą 
Bożą opiekę w 51 r. 
ślub Janiny i Tadeusza 

 

Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - w int. 
Kamili i Maksa o zdro-
wie i światło Ducha 
św.; + Grażyna i Broni-
sława (k);  

3 maja, czwartek, 
NMP KRÓLOWEJ 

POLSKI,  uroczystość 
700 + Natalia i Leszek i 
zm. z ich rodzin  
830 – o Boże bł. i po-
trzebne łaski dla Moni-
ki w dniu urodzin  
1000 – dz.-bł. w podzię-
kowaniu za zdrowie i 
prośbą o dalszą opiekę 
dla Władysława Uraw-
skiego 
1130 – w int. Parafian - 
procesja 
1800 RM 

4 maja, piątek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: 

5 maja, sobota 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkanocną 

29.04.2012 r. 
 

Księdzu Proboszczowi, który obchodził w tym 
tygodniu wspomnienie swojego patrona składa-
my w imieniu wszystkich parafian szczere i ser-
deczne życzenia Bożej opieki i błogosławieństwa 
w posłudze duszpasterskiej oraz radowania się 

jej owocami. 
 

• W związku z rozpoczynającym się majem za-
praszamy przez cały miesiąc już od wtorku na 
nabożeństwa majowe, które w naszej świąty-
ni będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

•  W najbliższy wtorek - 01.05 - wspomnienie 
św. Józefa robotnika. Msze św. tego dnia o 
godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Tego dnia też dzię-
kować będziemy za dar beatyfikacji Ojca św. 
Jana Pawła II w jej 1 rocznicę. 

•  3 maja /najbliższy czwartek/ Uroczystość 
NMP Królowej Polski - to w naszej parafii 
dzień Odpustu. W związku z nim 01.05  
/wtorek/ po mszy św. o godz. 10.00 wystawie-
nie Najśw. Sakramentu i początek nabożeń-
stwa 40-togodzinnego. W środę także przez 
cały dzień po mszy św. o godz. 8.00 wystawie-
nie Najśw. Sakr. do godz. 18.00. Przez te dwa 
dni - o równych godzinach ks. Wojciech pro-
wadzić będzie medytację, a po niej możliwość 
spowiedzi. W sam dzień odpustu msze św. jak 
w niedzielę z wyjątkiem godz. 13.00. Msza 
św. główna z procesją o godz. 11.30. To także 
dzień ustanowienia Konstytucji 3 Maja . Pa-
miętajmy o wywieszeniu naszych flag narodo-
wych. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00, a do chorych w piątek udamy się od 

Dz 4,8-12 
Kamień wzgardzony 
stał się fundamentem. 
1 J 3,1-2 
J 10,11-18 

Jezus powiedział: Ja 
jestem dobrym paste-
rzem. Dobry pasterz 
daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i 
ten, kto nie jest paste-
rzem, którego owce nie 
są własnością, widząc 
nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i roz-
prasza; /najemnik uci-
eka/ dlatego, że jest 
najemnikiem i nie zale-
ży mu na owcach. Ja 
jestem dobrym paste-
rzem i znam owce moje, 
a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna 
Ojciec, a Ja znam Ojca. 
życie moje oddaję za 
owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej 
owczarni. I te muszę 
przyprowadzić i będą 
słuchać głosu mego, i 
nastanie jedna owczar-
nia, jeden pasterz. Dla-
tego miłuje Mnie Oj-
ciec, bo Ja życie moje 
oddaję, aby je /potem/ 
znów odzyskać. Nikt 
Mi go nie zabiera, lecz 
Ja od siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i 
mam moc je znów od-
zyskać. Taki nakaz 
otrzymałem od mojego 
Ojca. 



godz. 9.00. W sobotę różaniec wynagradzają-
cy o godz. 6.30. Z racji wolnego od szkoły 
dnia w I piątek m-ca dzieci wraz z rodzicami 
zapraszamy na mszę św. na godz. 18.00. Spo-
wiedź od godz. 17.30. 

•  04.05 - w piątek - wspólnota Odnowy w Du-
chu św. zaprasza na adorację Najświętszego 
Sakramentu po wieczornej Mszy św. 

•  Dyskusyjno-modlitewna grupa Porozma-
wiajmy o Kościele zaprasza chętnych na ko-
lejne spotkanie dn. 07.05 o godz. 19.30 /po 
adoracji/ do sali przy kancelarii.  

•  Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny to 
idea zapoczątkowana przez ks. Abp. Henryka 
Hosera. 
Kierujemy nasze zaproszenie do młodzieży 
bierzmowanej, do narzeczonych, do mał-
żeństw z krótkim i długim stażem, a także do 
osób samotnych.  Jesteśmy dla wszystkich, 
którzy chcą zadbać o formację rodziny i wy-
pełnienie jej misji i zadań w świecie współcze-
snym. Ośrodek jest czynny w poniedziałki od 
17.30. Na rozmowę najlepiej umówić się tele-
fonicznie. Oczywiście wszystkie wizyty są 
nieodpłatne. Dominika Żukowska-Gardzińska. 
kom. 608 033 160 e-mail; domini-
ka.zukowska@wp.pl. 

•  Odnowa w Duchu św. zaprasza wszystkich 
chętnych na wyjazd do Częstochowy na do-
roczne spotkanie charyzmatyków z całej Pol-
ski 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 najbliż-
szym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Grzegorz Kazimierz Skrzeczkowski, kawaler 

z par. tut. 
Małgorzata Anna Manicz, panna z Olsztyna 

IV Niedziela Wielkanocna 
– 29.04 

 
 Dobry Pasterz 

 
 Ten, któremu Jezus w 
pierwszej minucie swego z 
nim spotkania obiecał, że 
„odtąd już nie ryby a ludzi 
łowić będzie” – daje świa-
dectwo o Chrystusie, o Jego 
wielkiej Miłości, o Jego 
śmierci i zmartwychwsta-
niu. Świadectwo Piotra, 
który Jezusa zobaczył i 
usłyszał Jego wezwanie: 
„pójdź za Mną” – jest wzru-
szające i przekonujące. Czuł 
Apostoł, że wezwanie 
„pójdź za Mną” – znaczy: 
„kochaj codziennie więcej 
poznając ludzi, i poznaj 
więcej – goręcej miłując 
ludzi”. Domyślamy się 
olśniewającego doznania 
apostoła Piotra w chwili 
powołania. Chrystus w 
słowach „pójdź za Mną” 
ukazuje wielkość Swego 
człowieczeństwa. Tchnie w 
tych słowach „mocarna” 
słodycz i prosząca pewność. 
Św. Jan w swym liście 
wyraża głęboką świado-
mość faktu wybrania do 
udziału w tajemnicy miłości 
Ojca, Syna i Ducha Św. 
„Patrzcie, jaką miłością 
obdarzył nas Ojciec: zostali-
śmy nazwaniu dziećmi 
Bożymi i rzeczywiście nimi 
jesteśmy”. Ewangelia przed-
stawia Dobrego Pasterza, 
który zna serca ludzkie i 
powołuje człowieka do 
współpracy i solidarności z 
Jego pasterskim Sercem. A 
to Serce do końca nas umi-
łowało. „Życie moje oddaję 
za owce… Mam moc je 
oddać i znowu moc znów 
odzyskać”.  



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. 

700 – o bł. Boże, zdro-
wie i łaski potrzebne 
dla córki Agnieszki z 
okazji urodzin 
800 + Jadwiga, Franci-
szek, Jan i zm. z cr. 
Jabłońskich  
1630 ślub: Karpiński-
Bączkiewicz 
1800 + cr. Czechow-
skich, Karpińskich, 
Sobieszczaków, Roza-
lia   
6 maja, 5 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY 

700 – w int. Parafian   
830 + Stefania i Paulin 
Gójscy, Marianna i 

Karol Dworzyńscy,  
1000 RM 
1130 + Józef Zduniuk, 
Józef i Jadwiga   
1300 zbiorowa: - w int. 
Kazimierza Różnowi-
cza z okazji 80 urodzin 
o Boże bł. na dalsze 
lata życia; + Jadwiga i 
Stanisław Frejlak i zm. 
z ich rodzin; + Stani-
sław Szybka, Bronisła-
wa (k) i Jerzy, cr. 
Szybków i Kazubków; 
+ Władysława (k) La-
sota w 8 r.śm.;  
1800 + Antoni Osnow-
ski w 11 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. 


