
800 + Anastazja i Alek-
sander Baranowie 
1800 + Alina Łabędź /
greg.13/ 

22 maja, wtorek 
700 + Alina Łabędź /
greg.14/  
800 + Helena i Andrzej   
1800 + ks. Wiesław Ka-
lisiak z okazji imienin 

23 maja, środa 
700 – w int. Parafian 
800 + Alina Łabędź /
greg.15/  
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - o Boże bł. 
i opiekę MB na nowej 
drodze życia Beaty i 
Marcina oraz o potrzeb-
ne łaski dla ich rodzi-
ców i rodzeństwa; - o 
Boże bł. i opiekę MB na 

INTENCJE MSZALNE 

7 Niedziela  
Wielkanocna Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 

20.05.2012 

20 maja, 7 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY, 
WNIEBOWSTĄPIE-

NIE PAŃSKIE 
700 + Alina Łabędź /
greg.12/  
830 + Aniela i Aleksan-
der Siwek, Małgorzata i 
Jan Sterna 
1000 + Edward, Julia, 
Piotr, Ryszarda (k), 
Daniel, Ryszard i cr. 
Urawskich, Celina, 
Zbigniew, Józef, Cze-
sław, Janina i cr. Gór-
czyńskich 
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; + 
Franciszek w 27 r.śm. i 
zm. z rodz. Wierzbic-
kich i Tąkielów; + Bro-
nisław Ges w 2 r.śm.;  
1630 + Jan Adamus   
1800 + Stanisława (k) i 
Jan Jeżowscy, Janina 
Paśnik 
21 maja, poniedziałek 

700 + Paweł i Marianna 
Wierzbowscy, Janina 
Wierzbowska-Kowalska 

każdy dzień dla Joanny 
Issy-Romatowskiej z 
okazji imienin, Basi 
Góreckiej z okazji 14 
urodzin, - o szczęśliwy 
przebieg operacji i łaskę 
zdrowia dla Zenobii 
Woźniak; + Danutę 
Łysik w 1 r.śm.; + Lu-
cjan Popławski w 14 
r.śm.;  

24 maja, czwartek, 
NMP Wspomożycielki 
Wiernych, wspomnienie 
700 + Adam Pyszkiewicz 
800 – o łaskę wiary dla 
Justyny, Jerzego i Mie-
czysława  
1800 + Alina Łabędź /
greg.16/ 

25 maja, piątek 
700 + zm. z rodz. Makul-
ców i Wojdatów 
800 + Alina Łabędź /
greg.17/  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + Irena 
Matoga; + Janina i Jan 
Flisek, Danuta w 1 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  7 Niedzielę Wielkanocną  
Wniebowstąpienia Pańskiego 

20.05.2012 r. 
 

• Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego, a w przyszłą niedzielę  
uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wspólno-
ta Odnowy w Duchu św. zaprasza w najbliższą 
sobotę - 26.05 - po mszy św. wieczornej na 
wspólne czuwanie przed Niedzielą Zesłania 
Duch św.  Zakończy się ono mszą św. o godz. 
21.00.  

• 18 maja 1944 II Korpus Strzelców Polskich 
zdobył Monte Cassino. "Przechodniu powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie" -  
"Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy 
oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a 
serca Polsce". 

• Przez cały miesiąc nabożeństwa majowe w 
naszej świątyni są odprawiane codziennie o 
godz. 17.30. 

• Od Adwentu Kościół katolicki w Polsce dokonu-
je refleksji na temat swojej natury i misji, rozwa-
żając prawdę, że Kościół jest naszym domem. 
W wymiarze lokalnym tym «Kościołem-
Domem» jest diecezja. Nasza Diecezja, której 
Pasterzem jest Arcybiskup Henryk Hoser, świę-
tuje w tym roku swoje dwudziestolecie. Ksiądz 
Arcybiskup, jako Gospodarz diecezjalnego 
«Domu», zaprasza wszystkich młodych – du-
chem i ciałem, na spotkanie i wspólną modlitwę 
do Ostrówka, w najbli ższą sobotę, 26 maja. 
Tam, w Domu Świętej Faustyny, pragnie zawie-
rzyć was Miłosierdziu Bożemu. 

•  Młodzież przygotowującą się do Bierzmowa-
nia zapraszamy na Mszę św. dziś 20.05 na godz. 
16.30 do dolnej kaplicy. Spotkanie grupy dziew-
cząt przygotowujących się do Bierzmowania 
odbędzie się 27 maja o godz. 16.30. Zaprasza-
my! 

•  W niedzielę - 27.05 - o godz. 16.30 w kaplicy 

Dz 1,1-11 
Pan wśród radości 
wstępuje do nieba. 
Ef 1,17-23 
Mk 16,15-20 

 I rzekł do 
nich: Idźcie na cały 
świat i głoście 
Ewangelię wszelkie-
mu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zba-
wiony; a kto nie 
uwierzy, będzie po-
tępiony. Tym zaś, 
którzy uwierzą, te 
znaki towarzyszyć 
będą: w imię moje 
złe duchy będą wy-
rzucać, nowymi 
językami mówić 
będą; węże brać 
będą do rąk, i jeśliby 
co zatrutego wypili, 
nie będzie im szko-
dzić. Na chorych 
ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie. 
Po rozmowie z nimi 
Pan Jezus został 
wzięty do nieba i 
zasiadł po prawicy 
Boga. Oni zaś poszli 
i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i 
potwierdził naukę 
znakami, które jej 
towarzyszyły. 



będzie odprawiona Msza św. dla dzieci i rodzi-
ców przygotowujących się do I Komunii św.  

•  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbę-
dzie 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 zawierza-
my dzieci i ich rodziny wstawiennictwu Matki 
Bożej i Św. Józefa. 10 czerwca o godz. 10.00 
zapraszamy dzieci rocznicowe wraz z rodzina-
mi na Uroczystą Rocznicę I Komunii Św. 

•  Majowa Rowerowa Pielgrzymka Szlakiem 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki organizowana 
przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warszaw-
skiej odbędzie się 26 i 27 maja br. Szczegółowe 
informacje o programie i kosztach uczestnictwa 
zawarte są na stronie 
www.warszawa.ak.org.pl/  

•  W dniach 22-28.06.2012 r. organizowany jest 
wyjazd wakacyjny dla chłopców w wieku 12 - 
16 lat, połączony z możliwością 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.  

•  Dyskusyjno-modlitewna grupa Porozmawiaj-
my o Kościele zaprasza chętnych na kolejne 
spotkanie w jutrzejszy poniedziałek - 21.05 - o 
godz. 19.30 /po adoracji/ do sali przy kancelarii.  

•  Młodzież poleca majowy nr Salve Regina, a w 
nim m. in. korespondencja z Hiszpanii autorstwa 
naszego lektora Marcin oraz wspomnienia Para-
fian z okazji zbliżającej się 70 r. erygowania 
naszej parafii i 20 r. konsekracji świątyni. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Piotr Leszek Redzicki, kawaler z Warszawy 

Karolina Małgorzata Truszczyńska, panna z 
par. tut. 

⇒ Arkadiusz Michał Skrzycki, kawaler i Anna 
Maria Kacprzak, panna oboje z parafii tutej-
szej 

VII NiedzielaWielkanocna 
– Wniebowstąpienia  
Pańskiego – 20.05 

 
 Nasz horyzont 

 
 Człowiek stworzony przez 
Boga, na Jego obraz i podo-
bieństwo, jest równocześnie 
wezwany przez Chrystusa i 
w Chrystusie do tego, aby 
w jego człowieczeństwie 
objawiło się to, co jest  z 
Boga. Aby w każdym z nas 
objawił się w jakiejś mierze 
Bóg. Dzięki Chrystusowi 
ma dokonywać się nasze 
podobieństwo w codzien-
nym życiu, ukazującym 
światu nasze chrześcijań-
skie oblicze. Uwielbienie 
Chrystusa przez Boga Ojca 
jest zapowiedzią i zacząt-
kiem naszego uwielbienia i 
chwały. Stanowimy bo-
wiem wszyscy jeden mi-
styczny organizm Ciała 
Kościoła, którego Głową 
jest wstępujący do nieba 
Jezus. Ostateczne spotkanie 
z Bogiem w wieczności 
posiada już teraz wymiar 
doczesny. Przeróżne są 
sposoby obecności Boga 
wśród nas, lecz najbliżej 
spotkać Go możemy pod-
czas tajemnicy Eucharystii 
„Daj nam serce czyste, 
byśmy mogli Ciebie oglą-
dać, serce miłujące, byśmy 
mogli Tobie służyć, Serce 
wierzące, byśmy mogli 
Tobą żyć”. Życie chrześci-
janina jest drogą do Ojca 
poprzez dobre spełnianie 
powołania życiowego. 
Duch Święty, którego Chry-
stus zapowiada posłać od 
Ojca swoim uczniom, daje 
każdemu odpowiednie dary 
i „moc z wysoka”. 



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. 

r.śm., Zofia i Józef Ły-
sik;  

26 maja, sobota, Św. 
Filipa Nereusza, pre-
zbitera, wspomnienie 

700 + Alina Łabędź /
greg.18/ 
800 + Henryk   
1530 ślub: Skrzeczkow-
ski-Manicz  
1630 ślub: Szopa-
Krzosek  
1800 + Maria i Tadeusz 
Wyszkowscy 
27 maja, NIEDZIELA 
ZESŁANIA DUCHA 

ŚW. 
700 + Alina Łabędź /
greg.19/  

830 + Leokadia, Stani-
sław i Franciszek i o 
zdrowie dla Stanisława i 
Krystyny  
1000 KR  
1130 + Władysława (k) i 
Stanisław Jarzębscy i 
zm. z rodz. Jarzębskich 
i Żelazowskich 
1300 + Henryk Rokicki 
w 22 r.śm.  
1630 + Henryka (k) Kre-
towicz w 3 r.śm. 
1800 + Bronisława (k) w 
35 r.śm., Danuta, Ma-
rian i Henryk Antosik, 
Eugenia i Piotr Radzio, 
Halina Rams 

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. 


