
700 + Zofia i Jan   
800 + Alina Łabędź /
greg.8/  
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, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - o po-
myślną operację i łaskę 
zdrowia dla Jakuba i bł. 
Boże dla Dominika, 
Zuzanki i Błażeja; - o 
Boże bł. i opiekę MB na 
nowej drodze życia Be-
aty i Marcina oraz o 
potrzebne łaski dla ich 
rodziców i rodzeństwa; - 
o zdrowie i bł. Boże dla 
Zofii Frąckiewicz z oka-
zji imienin; - dz. za do-
stanie się na studia z 
prośbą o opiekę i pomoc 
w nauce; + Zofia, Elż-
bieta i Stanisław Sędek, 
Wiesława Jaworska, 
Zofia i Aleksander Ku-

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
Wielkanocna 

13.05.2012 

13 maja, 6 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY 

700 + Alina Łabędź /
greg.5/  
830 + Józef i Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000 + Janina i Stanisław 
Klos  
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 
14 maja, poniedziałek, 
ŚW. MACIEJA, APO-

STOŁA, święto 
700 – o łaskę uzdrowie-
nia z nałogu 
800 + Alina Łabędź /
greg.6/  
1800 + Tadeusz Kot w 10 
r.śm. 

15 maja, wtorek 
700 + Alina Łabędź /
greg.7/  
800 + Zofia i Franciszek  
1800 + Zofia i Józef  

16 maja, środa,  
ŚW. ANDRZEJA BO-
BOLI, patrona Polski, 

uroczystość 

lik, Agata Szabłowska; + 
Anna Juzala w 15 r.śm.; 
+ Zofia, Henryk, Stefan, 
Henryk i zm. z ich ro-
dzin; + Wiesław Zieliń-
ski /od sąsiadów/; + 
Anna Felińska w r.śm., 
Zofia Kimfert w r.śm. i 
Maria Kowalska w r.śm.;  

17 maja, czwartek 
700 + Stanisław Mazur z 
okazji imienin oraz o 
łaskę zdrowia dla cr. 
800 + Józef Kozakiewicz 
1800 + Alina Łabędź /
greg.9/ 

18 maja, piątek 
700 + Helena i Jan Matu-
siakowie 
800 + Alina Łabędź /
greg.10/  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Agnieszka, Jó-
zef, Andrzej i Zygmunt 
janowscy; + Katarzyna 
Andrzejewska w 21 
r.śm.; + Bolesława (k) i 
Kazimierz Derek, Serafi-
na (k) i Marian Skawiń-
scy;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Wielkanocną 

13.05.2012 r. 
 

•  Przez cały miesiąc nabożeństwa majowe 
w naszej świątyni są odprawiane codzien-
nie o godz. 17.30. 

•  Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone 
są na Wyższe Seminarium Duchowne na-
szej Diecezji. 

•  W dniach 22-28.06.2012 r. organizowany 
jest wyjazd wakacyjny dla chłopców w 
wieku 12 - 16 lat, połączony z możliwo-
ścią nauki jazdy konnej. Obóz odbywać 
się będzie w pięknych terenach Mazowsza 
w miejscowości Brzozówka k. Mińska 
Maz. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy 
i informacje u ks. Adama.   

•  W ramach cyklu „Uwolnienie, uzdrowie-
nie, namaszczenie” parafia w Miedzeszy-
nie zaprasza na kolejne spotkanie z ks. dr 
Marcinem Hołujem. Katecheza odbędzie 
się dziś /13.05/ o godz. 19.00 w kościele. 
Temat spotkania: ”Przemieniajcie się 
przez odnawianie umysłu”. 

•  W dzisiejszą niedzielę - 13.05 - o godz. 
16.30 w kaplicy będzie odprawiona Msza 
św. dla dzieci i rodziców przygotowują-
cych się do I Komunii św. Zapraszamy! 

•  Pierwsza Komunia Święta dzieci w na-
szej parafii odbędzie się 31 maja  
/czwartek/ podczas mszy św. o godz. 
16.45, zaś Uroczysta I Komunia Św. bę-
dzie miała miejsce w niedzielę - 03 czerw-
ca na Mszy św. o godz. 10.00. Już dzisiaj 
zawierzamy dzieci i ich rodziny wstawien-

Dz 10,25-26.34-35.44-
48 
Wobec narodów obja-
wił zbawienie. 
1 J 4,7-10 
J 15,9-17 

Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Jak Mnie 
umiłował Ojciec, tak i Ja 
was umiłowałem. Wy-
trwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowy-
wać moje przykazania, 
będziecie trwać w miłości 
mojej, tak jak Ja zachowa-
łem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego 
miłości. To wam powie-
działem, aby radość moja 
w was była i aby radość 
wasza była pełna. To jest 
moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowa-
łem. Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich. Wy 
jesteście przyjaciółmi 
moimi, jeżeli czynicie to, 
co wam przykazuję. Już 
was nie nazywam sługami, 
bo sługa nie wie, co czyni 
pan jego, ale nazwałem 
was przyjaciółmi, albo-
wiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem 
od Ojca mego. Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem i przeznaczyłem 
was na to, abyście szli i 
owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał - aby 
wszystko dał wam Ojciec, 
o cokolwiek Go poprosicie 
w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali. 



nictwu Matki Bożej i Św. Józefa. 10 
czerwca o godz. 10.00 zapraszamy dzieci 
rocznicowe wraz z rodzinami na Uro-
czystość Rocznicy Pierwszej Komunii Św. 

•  Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi za-
praszają dziewczęta w wieku 14+ na 
Franciszkański Dzień Skupienia do do-
mu przy ul. Trawiastej 5 w Aninie. Temat 
spotkania: „Ko ściół - miejsce spotkania 
Boga - dar, tajemnica, zadanie”. Rozpo-
częcie 18.05 o godz. 16.00, zakończenie 
19.05 o godz. 19.00. Informacje u S. Da-
nuty - kom. 698 546 670, e-mail: centrum-
frm@wp.pl. 

•  Młodzież przygotowującą się do Bierz-
mowania zapraszamy na Mszę św. 20 ma-
ja na godz. 16.30 do dolnej kaplicy. 

•  Majowa Rowerowa Pielgrzymka Szla-
kiem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki organi-
zowana przez Akcję Katolicką Archidie-
cezji Warszawskiej odbędzie się 26 i 27 
maja br. Szczegółowe informacje o pro-
gramie i kosztach uczestnictwa zawarte są 
na stronie www.warszawa.ak.org.pl/ 
 

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 War-
szawy 

⇒ Piotr Leszek Redzicki, kawaler z War-
szawy i Karolina Małgorzata Truszczyń-
ska, panna z par. tut. 

VI Niedziela Wielkanocna 
– 13.05 

 
 Miło ść Boża ponad 

wszystko 
 
 Wiemy wszyscy, że prawdę 
można udowodnić tylko 
prawdą, „nie samym słowem 
i językiem, lecz czynem i 
umiłowaniem tej prawdy”. 
Pomyślmy: Szaweł życiem 
udowadnia, że zmienia się w 
Pawła, że ponad wszystko 
umiłował Prawdę. Każdy 
jest inny i w odmienny 
sposób jest powołany do 
dawania świadectwa Praw-
dzie. Nie po to jest powoły-
wany, aby się wygodnie 
urządzić na tym świecie , 
lub przez kłótnie i waśnie 
niszczyć jedność Wspólnoty, 
ale po to, by być gotowym 
dawać świadectwo Miłości, 
która go powaliła na ziemię i 
przeniknęła aż do głębi 
serca. Prawdziwa Miłość 
wymaga od człowieka, aby 
się zaangażował cały i wszy-
stek swój czas przeznaczył 
dla Tego, którego pokochał 
„czynem i prawdą”. Miło ść 
daje jednak człowiekowi 
więcej niż wymaga. „Bóg 
jest większy od naszego 
serca”, które jest niespokoj-
ne i często nas oskarża, bo 
nie myślimy i nie rozumuje-
my kategoriami Miłości, 
kategoriami dobra wspólne-
go i odpowiedzialności za to 
dobro. Po prostu zejść ze 
ścieżek egoizmu i sobkostwa 
na drogi altruizmu i brater-
stwa. Przyzwyczaić się do 
czynienia dobra i pamiętać, 
że prawdziwe dobro – choć-
by najmniejsze – nawet 
wbrew sobie jest najlepszym 
sprawdzianem miłości ocze-
kującej czynów. 



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. 

19 maja, sobota 
700 + ks. Józef Gałda w 
25 r.śm., kapłani, siostry 
i zakonnicy z diecezji 
Pińskiej  
800 + Władysław Baran 
w 4 r.śm.  
1630 ślub: Derewienko-
Naruszewska  
1800 + Alina Łabędź /
greg.11/ 
20 maja, 7 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY, 
WNIEBOWSTĄPIE-

NIE PAŃSKIE 
700 + Alina Łabędź /
greg.12/  
830 zajęta 
1000 + Edward, Julia, 

Piotr, Ryszarda (k), Da-
niel, Ryszard i cr. Uraw-
skich, Celina, Zbigniew, 
Józef, Czesław, Janina i 
cr. Górczyńskich  
1130 + Edward Fran-
czewski w 3 r.śm. 
1300 zbiorowa: - w int. 
Wiktorka z okazji imie-
nin z prośbą o bł. Boże i 
opiekę MB; + Cecylia 
Miłkowska w 2 r.śm. i 
cr. Miłkowskich; + Fran-
ciszek w 27 r.śm. i zm. z 
rodz. Wierzbickich i 
Tąkielów;  
1630 + Jan Adamus   
1800 + Stanisława (k) i 
Jan Jeżowscy 

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. 


