
1800 + Stanisława (k) i 
Eugeniusz Jacak, Lidia 
Adler, Jerzy Zalewski, 
Robert Cieślak, Stefania 
i Antoni Rusinowscy 

8 maja, wtorek,  
Św. Stanisława, b-pa i 

męczennika, święto 
700 + Stanisław Jaro-
sławski, Władysława (k) 
i Cecylia  
1000 + Stanisław, Elżbie-
ta i Zofia Sędek, Wiesła-
wa (k) Jaworska, Zofia i 
Aleksander Kulik, Agata 
Szabłowska 
1800 + Aleksander i Sta-
nisława (k) Mitrus, Irena 
Kozieł 

9 maja, środa 
700 + Stanisław Stober-
ski, cr. Stoberskich i 
Polakowskich 
800 + Alina Łabędź /
greg.1/  
1800 zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Wielkanocna 

06.05.2012 

6 maja, 5 NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

700 – w int. Parafian   
830 + Stefania i Paulin, 
Jakub i Teofila Gójscy, 
Marianna i Karol Dwo-
rzyńscy, Helena i Bole-
sław Prymus, Wiktor i 
Paulina Patoccy 
1000 – w intencji Ojca 
Św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam, i Naszego 
Dziennika  
1130 + Józef Zduniuk, 
Józef i Jadwiga   
1300 zbiorowa: chrzest:  
Jan Cacko; - w int. Kazi-
mierza Różnowicza z 
okazji 80 urodzin o Boże 
bł. na dalsze lata życia; 
+ Jadwiga i Stanisław 
Frejlak i zm. z ich ro-
dzin; + Stanisław Szyb-
ka, Bronisława (k) i 
Jerzy, cr. Szybków i 
Kazubków; + Władysła-
wa (k) Lasota w 8 r.śm.;  
1800 + Antoni Osnowski 
w 11 r.śm. 

7 maja, poniedziałek 
700 + Stanisław Sobieraj 
i Marek Sobieraj 
800 – o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla Stani-
sława z okazji imienin 

aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - o Boże 
bł. i opiekę MB na nowej 
drodze życia Beaty i 
Marcina oraz o potrzeb-
ne łaski dla ich rodziców 
i rodzeństwa; + Stani-
sław i Teodora Kowal-
scy; + Stanisław Frąckie-
wicz, zm. z cr. Frąckie-
wiczów i Szczęsnych; + 
Bogumiła (k) Bogdalska 
z racji pogrzebu; + Sta-
nisław i Stanisława (k) 
Marczakowie;  

10 maja, czwartek 
700 + Amelia i Stanisław 
Morlo, Natalia i Feliks 
Kowalczyk, Sławomir 
Hostman, Józefa (k) 
Kobusińska  
800 + Alina Łabędź  
/greg.2/  
1800 + Zofia, Stanisław, 
Marian, Albina Wielgo, 
Władysława (k), Włady-
sław i Leokadia Wojtyń-
scy 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkanocną 

06.05.2012 r. 
 

•  W związku z rozpoczętym już majem 
zapraszamy przez cały miesiąc na na-
bożeństwa majowe, które w naszej 
świątyni będą odprawiane codziennie o 
godz. 17.30. 

•  We wtorek - 08.05 - uroczystość Św. 
Stanisława, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. Msze św. bę-
dą odprawiane o godz. 7.00, 10.00 i 
18.00. Pamiętajmy w naszych modli-
twach o JE Ks. Biskupie Stanisławie 
Kędziorze. 

•  Dyskusyjno-modlitewna grupa Poroz-
mawiajmy o Kościele zaprasza chęt-
nych na kolejne spotkanie w jutrzejszy 
poniedziałek - 07.05 - o godz. 19.30 /po 
adoracji/ do sali przy kancelarii.  

•  Odnowa w Duchu św. zaprasza 
wszystkich chętnych na wyjazd do 
Częstochowy na doroczne spotkanie 
charyzmatyków 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/. 

•  W ramach cyklu „Uwolnienie, uzdro-
wienie, namaszczenie” parafia w Mie-
dzeszynie zaprasza na kolejne spotka-
nie z ks. dr Marcinem Hołujem. Kate-
cheza odbędzie się 13.05 o godz. 19.00 
w kościele. Temat spotkania: 

Dz 9,26-31 
Będę Cię chwalił w 
wielkim zgromadzeniu 
1 J 3,18-24 
J 15,1-8 

Ja jestem prawdziwym 
krzewem winnym, a 
Ojciec mój jest tym, 
który uprawia. Każdą 
latorośl, która we Mnie 
nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczysz-
cza, aby przynosiła owoc 
obfitszy. Wy już jeste-
ście czyści dzięki słowu, 
które wypowiedziałem 
do was. Wytrwajcie we 
Mnie, a Ja /będę trwał/ w 
was. Podobnie jak lato-
rośl nie może przynosić 
owocu sama z siebie - o 
ile nie trwa w winnym 
krzewie - tak samo i wy, 
jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie. Ja jestem 
krzewem winnym, wy - 
latoroślami. Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic 
nie możecie uczynić. 
Ten, kto we Mnie nie 
trwa, zostanie wyrzuco-
ny jak winna latorośl i 
uschnie. I zbiera się ją, i 
wrzuca do ognia, i pło-
nie. Jeżeli we Mnie 
trwać będziecie, a słowa 
moje w was, poproście, 
o cokolwiek chcecie, a to 
wam się spełni. Ojciec 
mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity 
przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami. 



”Przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu”. 

•  W najbliższą niedzielę - 13 maja - o 
godz. 16.30 będzie odprawiona Msza 
św. w kaplicy dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii 
św. Zapraszamy! 

•  Pierwsza Komunia Święta dzieci w 
naszej parafii odbędzie się 31 maja /
czwartek/ podczas mszy św. o godz. 
16.45., zaś Uroczysta I Komunia Św. 
będzie miała miejsce w niedzielę - 03 
czerwca na Mszy św. o godz. 10.00. 
Już dzisiaj zawierzamy dzieci i ich ro-
dziny wstawiennictwu Matki Bożej i 
Św. Józefa. 10 czerwca o godz. 10.00 
zapraszamy dzieci rocznicowe wraz z 
rodzinami na Uroczystość Rocznicy 
Pierwszej Komunii Św.. 

•  Młodzież przygotowującą się do 
Bierzmowania zapraszamy na Mszę 
św. 20 maja na godz. 16.30 do dolnej 
kaplicy. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Tomasz Michał Danielak, kawaler z 

par. tut. 
Joanna Szymczak, panna z par. tut. 

⇒ Sebastian Paweł Sobczyk, kaw. z par. 
tut. 
Magda Marta Kośmider, panna z 
Warszawy 

V Niedziela Wielkanocna 
– 6.05 

 
 Trwać w Chrystusie 

 
 Bóg nieustannie stwarza 
świat i otacza go swoją 
mądrością i miłością. On 
stwarzając świat i człowie-
ka ma wobec nich konkret-
ne plany i spodziewa się 
rzeczywistych rezultatów 
dla dobra tego świata i 
człowieka. Błąd polega na 
tym, że my, codzienne 
nasze sprawy rozstrzyga-
my, czy raczej próbujemy 
pomyślnie załatwić bez 
Niego, licząc tylko na 
siebie. Rzeczywistość jest 
taka, że tylko nasze we-
wnętrzne złączenie z Chry-
stusem, jak latorośle z 
Winnym Szczepem, może 
„przynosić owoc obfity” 
dla nieskończonej chwały 
Bożej i dla naszego zba-
wienia. „Miłujmy czynem i 
prawdą”, bo po tym pozna-
ją, jakiego ducha jesteśmy, 
dla kogo żyjemy i pracuje-
my. Każde dzieło nasze ma 
o tyle wartość, o ile ujaw-
nia Ducha Bożego i jest 
hymnem na chwałę Boga 
oraz na pożytek nasz zba-
wienny. „Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przy-
nosi owoc obfity, ponieważ 
beze Mnie nic nie możecie 
uczynić… Ojciec mój przez 
to dozna chwały, że owoc 
obfity przyniesiecie i sta-
niecie się moimi ucznia-
mi”. Św. Jan Apostoł wzy-
wa nas: „Nie miłujmy 
słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą, a uspo-
koimy przed Nim nasze 
serce. 



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. 

11 maja, piątek 
700 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o bł. na 
dalsze życie 
800 + Alina Łabędź  
/greg.3/  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Zofia w 3 r.śm., 
Władysław i Stanisław 
Augustowscy ;  +Adam 
Pyszkiewicz w 30 dniu 
po śm.; - o zdrowie i 
opiekę MB nad Norber-
tem;  

12 maja, sobota 
700 + Alina Łabędź  
/greg.4/  
800 zajęta  
1800 – o zdrowie i bł. 

Boże z okazji urodzin 
Pawła i Krzysztofa dla 
nich i rodziców 
13 maja, 6 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY 

700 + Alina Łabędź  
/greg.5/  
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000 zajęta  
1130 + Stanisław, Zuzan-
na, Michalina, Anna i cr. 
Jaczewskich 
1300 zajęta  
1630 – dz.-bł. w 1 r. ślu-
bu Agnieszki i Karola   
1800 + Włodzimierz 
Penconek 

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. 


