
NMP MATKI KO-
ŚCIOŁA, święto 

700 – dz. za wszystkie 
otrzymane łaski przez 
Feliksę oraz + Marek 
Sobieraj 
800 – w int. Parafian  
1800 + Alina Łabędź /
greg.20/ 
29 maja, wtorek, Św. 
Urszuli Ledóchow-

skiej, dziewicy, wspo-
mnienie 

700 wolna 
800 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krystyny, 
Ryszarda i ich rodzin  
1800 + Alina Łabędź /
greg.21/ 

30 maja, środa 
700 wolna 
800 + Alina Łabędź /
greg.22/  
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, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zasłania Ducha św. 

27.05.2012 

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 – Aby wierzący 
potrafili rozpoznawać 
w Eucharystii żywą 
obecność Zmartwych-
wstałego, który im to-
warzyszy w życiu co-
dziennym, a chrześcija-
nie w Europie odkryli 
na nowo swoją tożsa-
mość i z większym 
zapałem uczestniczyli 
w głoszeniu Ewangelii 
1130 + Władysława (k) i 
Stanisław Jarzębowscy 
i zm. z rodz. Jarzębow-
skich i Żelazowskich 
1300 + Henryk Rokicki 
w 22 r.śm.  
1630 + Henryka Kreto-
wicz w 3 r.śm. 
1800 + Bronisława (k) w 
35 r.śm., Danuta, Ma-
rian i Henryk Antosik, 
Eugenia i Piotr Radzio, 
Halina Rams 
28 maja, poniedziałek, 

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;+ cr. 
Kielaków i Śledziów; + 
Michał, Jan i Stanisła-
wa (k) Gryzińscy;  

31 maja, czwartek, 
NAWIEDZENIE 

NMP, święto 
700 + Józef Kobyliński 
w 6 r.śm. 
800 zajęta 
1645 I Komunia św. 
1800 + Alina Łabędź /
greg.23/ 
1 czerwca, piątek, Św. 
Justyna, męczennika, 

wspomnienie 
700 wolna 
800 + Alina Łabędź /
greg.24/  
1645 + Aniela, Natalia, 
Stanisław, Józef, Flo-
rian, Franciszek i Mi-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zesłania Ducha św. 

27.05.2012 r. 
 

•  Dziś w Kościele obchodzimy uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość ta 
kończy Okres Wielkanocny, a tym samym 
czas Komunii św. Wielkanocnej. Przypomi-
namy o tym chrześcijańskim obowiązku. 

•  Przez cały miesiąc nabożeństwa majowe 
w naszej świątyni są odprawiane codziennie 
o godz. 17.30, a od piątku rozpoczniemy o 
tej samej porze nabożeństwa czerwcowe 
poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa. 

•  Spotkanie grupy dziewcząt przygotowują-
cych się do Bierzmowania odbędzie się 
dziś /27.05/ o godz. 16.30 w salce parafial-
nej. 

•  Dziś o godz. 16.30 w kaplicy będzie odpra-
wiona /ostatnia już/ Msza św. dla dzieci i 
rodziców przygotowujących się do I Ko-
munii św.  

•  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii od-
będzie się 31 maja /czwartek/ w święto Na-
wiedzenia Najświętszej Maryi Panny pod-
czas 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 
rodziny wstawiennictwu Matki Bożej i Św. 
Józefa. 10 czerwca o godz. 10.00 zaprasza-
my dzieci rocznicowe wraz z rodzinami na 
Uroczystą Rocznicę I Komunii Św. 

• W przyszłą niedzielę w całym kraju obcho-
dzimy Dzień Dziękczynienia. Ofiary do 
puszki przeznaczone są na budowę świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Dz 2,1-11 
Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi ziemię 
1 Kor 12,3b-7.12-13 
J 20,19-23 

Wieczorem w dniu 
Zmartwychwstania, 
tam gdzie przeby-
wali uczniowie, 
gdy drzwi były 
zamknięte z obawy 
przed Żydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Po-
kój wam! A to po-
wiedziawszy, poka-
zał im ręce i bok. 
Uradowali się za-
tem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A 
Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam. Po 
tych słowach tchnął 
na nich i powie-
dział im: Weźmij-
cie Ducha Święte-
go! Którym odpu-
ścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a 
którym zatrzyma-
cie, są im zatrzy-
mane. 



•  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 bę-
dzie w pięknych terenach Mazowsza w 
miejscowości Brzozówka k. Mińska Maz. 
Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy i in-
formacje u ks. Adama. 

• Jutro mija 31 r. śmierci Sługi Bożego 
Kard. Stefana Wyszyńskiego. To patron 
naszego Instytutu Kardiologii. Pamiętajmy 
o modlitwie w int. jego beatyfikacji.  

• We wtorek 29 maja przypada 61-a rocznica 
święceń kapłańskich Ojca Świętego Bene-
dykta XVI. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu w 
godz. 15.00-16.45; a do chorych w piątek 
udamy się od godz. 9.00. W sobotę różaniec 
o godz. 6.30. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w naj-
bliższym tygodniu. 

• Burmistrz Dzielnicy Wawer oraz zespół 
organizatorów z Anina zapraszają na 13 
czerwca (środa) o godz.17.00 na Siódme 
Anińskie Spotkanie Przyjaciół Ks. Jana 
Twardowskiego. Odbędzie się ono w ogro-
dzie na ul. Niemodlińskiej 36. 

• Ks. Krzysztof zaprasza na pielgrzymkę Li-
twa - Łotwa - Estonia- Rosja w dniach 
30.06-12.07. 2012 Bliższe informacje pod 
nr. telefonu 509-16-90-91 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Arkadiusz Michał Skrzycki, kawaler i An-

na Maria Kacprzak, panna oboje z parafii 
tutejszej 

Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego – 27.05 

 
 Jest w Kościele 

 
 Od chwili Zesłania Ducha 
Świętego dokonuje się nie-
ustanny cud „Zielonych 
Świąt” w Kościele. Dzień 
Zesłania Ducha Świętego 
przedłużony został w 
„wieczność dnia dzisiejsze-
go”. Stał się wiecznym 
„teraz” dla każdego pokolenia 
chrześcijan. Działający w 
Kościele Duch Święty 
„nieustannie walczy ze staro-
ścią”, w którą obsuwają się 
n iepost rzeżenie ludzie 
wszystkich czasów. Chroni 
Kościół przed skostnieniem i 
duchową sklerozą grożącą 
wszystkim organizmom 
żywym. Jest wiecznie żywym 
fermentem, który skutecznie 
przeciwstawia się staremu 
kwasowi naszej złości i prze-
wrotności. Kiedy wyznajemy 
wiarę, mówiąc: „Wierzę w 
Ducha Świętego, Pana i 
Ożywiciela” prawda Zielo-
nych Świątek jawi się w 
naszej świadomości ze szcze-
gólną jasnością. Widzimy ją i 
w niej uczestniczymy w 
ostatnich czasach. Nieustanny 
cud Kościoła polega między 
innymi na tym, że jest on 
równocześnie postępowy i 
niezmienny, wyczulony na 
znaki czasu, a pielęgnujący 
fundamentalne korzenie 
wiary. Świadectwem tego jest 
Sobór Wat. II i szczególnie 
działalność naszego Papieża 
błogosławionego Jana Pawła 
II. Znaki czasu, to prawdziwa 
obecność i zamysły wpisane 
przez Ducha Świętego w 
ludzkie nastawienia, pragnie-
nia i postawy. Duch tchnie 
kędy chce. Przejawia się to w 
różnych wydarzeniach i trwa 
w młodości Kościoła. 



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. 

chał Grzelec, Genowefa 
i Józef Adamczyk, Ry-
szard Firek;  
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

2 czerwca, sobota 
700 wolna 
800 + Alina Łabędź /
greg.25/ 
1645 wolna 
1800 + Janina Mitrus i 
Genowefa Żak 
3 czerwca, NIEDZIE-
LA NAJ ŚW. TRÓJ-

CY  
700 + Alina Łabędź /
greg.26/  
830 + Józef i Józefa 

Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 Uroczysta I Komu-
nia św.  
1130 RM 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Piotr Gromadzki, Lena 
Bieńkowska; - dz.-bł. w 
2 r. ślubu Emilii i Paw-
ła Kozakiewicz z proś-
bą o bł. Boże dla cr.; + 
Regina w 3 r.śm. i Sta-
nisław 9 r.śm. Jedyna-
kowie;  
1800 + Władysław i 
Genowefa, Marcjanek i 
Janina Durko 

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. 


