
imienin 
800 – o potrzebne łaski 
i opiekę Bożą dla Ireny 
i Józefa  
1800 + Wiesława (k) 
Faliszewska w 10 
r.śm., zm. z rodz. Fali-
szewskich, Pałuska, 
Waszkiewicz, Tajch-
man i Tumaszewscy 

27 marca,  
WIELKA ŚRODA 

700 + Stanisław 
Jóźwiak, Marianna i 
Józef  Milik 
800 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
bł. i zdrowie dla Józefa 
Bobera z racji 96 uro-
dzin 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego introni-
zację w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając swoje 

INTENCJE MSZALNE 

 Niedziela Palmo-
wa Męki Pańskiej 

24.03.2013 

24 marca, NIEDZIE-
LA PALMOWA M Ę-

KI PAŃSKIEJ 
700 + Marian Gałecki 
w 11 r.śm. 
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Hanny, Ja-
dwigi i cr.  
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak w 10 r.śm.  
1130 + Witold Żak w 5 
r.śm. 
1300 + Jerzy Szybka w 
1 r.śm.  
1800 + Aleksander, 
Stanisław, Katarzyna, 
Janina i Anna Laskus, 
Aleksandra (k) i Ro-
man Bieńkowscy 
25 marca, WIELKI 
PONIEDZIAŁEK  

700 wolna 
800 – w int. Piotra o 
potrzebne łaski i zdro-
wie na duszy i na ciele 
1800 + Stanisław w 80 
r.śm., Marianna w 42 
r.śm., Helena w 15 
r.śm. i cr. Cieślaków 

26 marca,  
WIELKI WTOREK  

700 – w int Tomasza i 
Adama z okazji uro-
dzin i Józefa z okazji 

Śluby Jasnogórskie; - 
w int. urodzinowej o 
bł. Boże i opiekę Matki 
Bożej dla ks. Adama;  
 
 28 marca, WIELKI 

CZWARTEK 
 1800 MSZA ŚW. WIE-
CZERZY PAŃSKIEJ 

 
 29 marca,  

WIELKI PI ĄTEK 
 1800 LITURGIA 
WIELKIEGO PIĄT-
KU 

 
 30 marca, WIGILIA 

PASCHALNA 
 2000 – dz. za zakoń-
czony proces beatyfi-
kacyjny Założycielki 
Zgromadzenia SS. 
Prezentek – sługi Bo-
żej Matki Zofii Czac-
kiej z prośbą o dobre 
przygotowanie się do 
Jej beatyfikacji 9 
czerwca 2013 r.  
– dz. za otrzymane 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Palmową Męki Pańskiej 

24.03.2013 r. 
 
•  W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed każdą 

Mszą św. odbędzie się poświęcenie palm. Palmy będzie można nabyć 
przed kościołem od pań. Naszymi ofiarami wspieramy budowę świą-
tyni św. Benedykta na Sadulu. Dziś Mszy św. o godz. 16.00 nie 
będzie! 

•  Przypominamy, że skarbonkę Caritas zostawiamy dziś w kościele. 
Od wczoraj Parafialny zespół Caritas zbiera żywność i ofiary na 
paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących wsparcia w naszej para-
fii. 

•  Stowarzyszenie Chata z Pomysłami zaprasza na kiermasz wyrobów i 
ozdób świątecznych w dzisiejszą niedzielę po mszach św. o godz. 
8.30, 10.00, 11.30 i 13.00. 

•  Spotkaniu męskiej Róży Różańcowej w najbliższą niedzielę - 24.03 
- po Mszy św. o godz. 10.00. 

•  Spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących się do sakr. Bierzmo-
wania dziś - 24.03 - o godz. 16.15 w salce katechetycznej. Grupa 
chłopców ma spotkanie 18.04 o godz. 19.00. 

•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.15 ostatnie Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym. 

•  Dziś w Warszawie Marsz Świętości Życia – po Mszach świętych 
o godz. 12.30 w Archikatedrze Warszawskiej i Katedrze Warszawsko-
Praskiej wyruszy razem pod Kolumnę Zygmunta na Placu Zamko-
wym, a potem dalej! 

•  Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy dekorację Grobu 
Pańskiego i Ciemnicy. 

•  Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek wzięli udział w 
Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii. 

•  Osoby chętne zapraszamy 25 marca - poniedziałek - od godz. 9.00 do 
pomocy przy sprzątaniu kościoła.  

•  A w W. Piątek zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z dziadkami i 
babciami na adorację krzyża, w czasie której wnuki otrzymają znak 
naszego zbawienia. Dziadków i bacie prosimy o przyniesienie własne-
go krzyża z domu. 

• Dwadzieścia jeden lat temu, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
dnia 25 marca 1992 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II utworzył Diece-
zję Warszawsko-Praską. 
Pragniemy dziękować Wszechmogącemu Bogu za ten czas, który nam 
dał na budowanie Jego Królestwa na tej ziemi, i prosić o dalszą łaska-
wą opiekę. 
Główne uroczystości będą miały miejsce w Bazylice Katedralnej 25 
marca o godz. 18.00 z udziałem Kapituły Katedralnej 
i Kamionkowskiej. 
We wszystkich parafiach Diecezji, po Komunii Św. podczas głównej 
Mszy Świętej, należy odśpiewać Te Deum i odczytać akt zawierzenia 
Diecezji Miłosierdziu Bożemu. 
Serdecznie zapraszam wszystkich wiernych do wzmożonej modlitwy 
w intencjach Kościoła Warszawsko-Praskiego, a szczególnie o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne w naszej Diecezji. 

 Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. 
+ Henryk Hoser SAC 

 
TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek - godz. 18.00 
Wieczorną Liturgię Wieczerzy Pańskiej sprawujemy na pamiątkę usta-
nowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Jej teksty przenoszą nas do Wie-
czernika, gdzie Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy zobowiązał 

Łk 19,28-40  
msza: Iz 50,4-7, 
Boże mój, Boże, czemuś 
mnie opuścił? 
Flp 2,6-11 
Łk 22,14-23,56 

Jezus ruszył na przedzie, 
zdążając do Jerozolimy. 
Gdy przyszedł w pobliże 
Betfage i Betanii, do góry 
zwanej Oliwną, wysłał 
dwóch spośród uczniów, 
mówiąc: Idźcie do wsi, 
która jest naprzeciwko, a 
wchodząc do niej, znajdzie-
cie oślę uwiązane, którego 
jeszcze nikt nie dosiadł. 
Odwiążcie je i przypro-
wadźcie tutaj. A gdyby was 
kto pytał: Dlaczego odwią-
zujecie?, tak powiecie: Pan 
go potrzebuje. Wysłani 
poszli i znaleźli wszystko 
tak, jak im powiedział. A 
gdy odwiązywali oślę, 
zapytali ich jego właścicie-
le: Czemu odwiązujecie 
oślę? Odpowiedzieli: Pan 
go potrzebuje. I przyprowa-
dzili je do Jezusa, a zarzu-
ciwszy na nie swe płaszcze, 
wsadzili na nie Jezusa. Gdy 
jechał, słali swe płaszcze na 
drodze. Zbliżał się już do 
zboczy Góry Oliwnej, 
kiedy całe mnóstwo 
uczniów poczęło wielbić 
radośnie Boga za wszystkie 
cuda, które widzieli. I 
wołali głośno: Błogosła-
wiony Król, który przycho-
dzi w imię Pańskie. Pokój 
w niebie i chwała na wyso-
kościach. Lecz niektórzy 
faryzeusze spośród tłumu 
rzekli do Niego: Nauczy-
cielu, zabroń tego swoim 
uczniom. Odrzekł: Powia-
dam wam: Jeśli ci umilkną, 
kamienie wołać będą. 



uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywając im nogi. W ten 
dzień gromadzi się w swoim Wieczerniku wspólnota parafialna wraz z 
pasterzami na uroczyste dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa. 
Podczas śpiewania “Gloria” dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną 
aż do “Gloria” we Mszy Wigilii Paschalnej. Po Komunii św. przeniesie-
my Najświętszy Sakrament do Kaplicy przechowania (Ciemnicy), na 
znak uwięzienia Chrystusa, gdzie adoracja potrwa do godz. 22.00. 

Wielki Piątek - 18.00  
W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyż i poniósł 
śmierć dla naszego zbawienia, Kościół od najdawniejszych czasów nie 
sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się na słuchaniu Słowa Bożego, aby 
ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości. Skoro Chrystus umarł 
za wszystkich, Kościół więc zanosi dziś wielką modlitwę za wszystkich, 
bez wyjątku. Wszyscy bowiem zostali ogarnięci miłością Boga i każdy 
w niej może uczestniczyć. Wysłuchawszy opisu Męki Pańskiej będziemy 
adorować Krzyż - znak naszej wiary.  Po przyjęciu Komunii św. przenie-
siemy Chrystusa Eucharystycznego do kaplicy Grobu Pańskiego. Tam 
będziemy adorować Chrystusa aż do Uroczystej Liturgii Zmartwych-
wstania. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała w piątek do godz. 
22.00. W ten dzień obowiązuje post ścisły. Ofiary składane podczas 
Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego i 
miejsc świętych. 
Tego dnia rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. 

Wielka Sobota 
Jest to dzień ciszy Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. Wierni trwają 
na osobistej modlitwie w kaplicy Grobu Pańskiego. W ten dzień błogo-
sławimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 8.00 do 17.00. Jako 
chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie zapomnijmy, iż przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem zachowujemy ciszę i trwamy na 
modlitwie. Wieczorem, po zachodzie słońca gromadzimy się na Wigilii 
Paschalnej, która rozpoczyna obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go.   

WIELKANOC 
Wigilia Paschalna - sobota, godz. 20.00 - przynosimy świece! 
Liturgia, do której prowadziło wszystko w Wielkim Poście. Kościół 
czuwając, oczekuje na zmartwychwstanie i obchodzi je w sakramental-
nych znakach. Ta noc przypomina nam ostatnią noc niewoli egipskiej 
Narodu Wybranego. Pascha, noc przejścia Boga pośród swego ludu. Jest 
to ta sama noc, w której Chrystus przeszedł ze śmierci do życia. Uczest-
niczyć będziemy kolejno w obrzędach: poświęcenia ognia i świecy 
paschalnej, liturgii Słowa Bożego, poświęcenia wody chrzcielnej, odno-
wienia przyrzeczeń Chrztu św. oraz w liturgii Eucharystycznej. Usłyszy-
my starożytny śpiew orędzia paschalnego, które w uniesieniu poetyckim 
wielbi Chrystusa - Światłość Świata. W tę noc Kościół karmi nas obficie 
Słowem Bożym. Daje w ten sposób okazję do rozważania wielkości 
Boga, który stworzył  świat i uczynił człowieka obdarzając go wolnością 
i rozumem. Usłyszymy wreszcie, że przez chrzest zanurzyliśmy się w 
śmierć Chrystusa, aby się stać nowym stworzeniem.  
• Rezurekcja - godz. 6.00 - Procesja ogłaszająca całemu światu radość 

ze Zmartwychwstania Chrystusa i Msza Św. 
• W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7.00 będzie śpiewana 

Ciemna Jutrznia.  
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy! 

• W Poniedziałek Wielkanocny mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! 

• Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katy ńskiej – polskie święto obcho-
dzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez 
aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu 
ofiarom zbrodni katyńskiej odbędzie się w naszej parafii 7 kwietnia 
uroczystą Mszą Św., odsłonięciem mozaiki Matki Bożej Katyńskiej i 
występem Warszawskiego Chóru Polonia. Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy. 

Niedziela Palmowa – 
24.03 

 
 Wziął na siebie winy 

nasze 
 
 Król wszechświata, na 
oślicy, spokojnie i godnie 
przyjmuje triumfalne okrzy-
ki – hosanna, chociaż wie-
dział, że tłumy wnet zwrócą 
się przeciw Niemu z woła-
niem – ukrzyżuj Go. Także 
uczniowie go opuszczą. 
Przyjmując wyrazy hołdu 
podkreśla swoją królew-
skość, która nie jest z tego 
świata. Widzi przyszłość z 
całą drogą krzyżową aż do 
skończenia wieków. Litur-
gia uświadamia nam te 
etapy historii. Dla naszego 
zbawienia – to jest jedyna 
droga. Już od początku 
naszego życia z Chrystusem 
mamy z Nim „powstawać” 
w drodze do Ojca, w mocy 
Ducha i sile miłości. „Tak 
postępując nie doznamy 
wstydu”, bo nie ma innej 
drogi do zachowania wier-
ności Bogu. Z chwilą 
śmierci Chrystusa kończy 
się Stare Przymierze 
(zasłona przybytku rozdarła 
się) i zaczęło się Nowe (z 
grobów umarli powstają) 
przynoszące przebaczenie i 
nadzieję życia wiecznego. 
W Niedzielę Palmową 
widzimy Chrystusa, Sługę 
Jahwe, Króla Wieków, 
który dla nas i w naszym 
imieniu dotknął samego dna 
fizycznej i duchowej męki 
człowieczeństwa. Przyjął 
wszystkie nasze konse-
kwencje odrzucenia Boga, 
wszystkie odepchnięcia 
Jego miłości ku nam. Po 
prostu wziął na siebie nasze 
winy. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 

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 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 

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. 

1000 – Aby publiczne 
wyznawanie wiary i 
modlitwa były dla 
wiernych źródłem ży-
cia, a Kościoły party-
kularne na terytoriach 
misyjnych były zna-
kiem i narzędziem 
nadziei i zmartwych-
wstania 
1130 – dz. w 80 urodzi-
ny Euzebiusza  
1300 chrzty: Franci-
szek Tomaszewski, 
Zofia Strzelczyk; + 
Marian Fluksik i jego 
rodzice;  
1800 wolna 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 

łaski z prośbą o Boże 
bł. i zdrowie dla Mi-
chała i Jadwigi Woje-
wódzkicha 
+ Sylwester Rakowski 
w 7 r.śm. 
  

31 marca,  
NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA 
 
600 REZUREKCJA  – 
w int. Parafian 
830 + Eugenia w 9 
r.śm., Piotr Radzio, 
Bronisława (k), Hen-
ryk, Danuta, Marian 
Antosik, Halina Rams 


