
CY 
700 + Zbigniew Wrzosek w 3 
r.śm. 
800 + Eugeniusz Ptak /greg.2/ 
1800 + Ryszard Żebrowski w 
dniu imienin 

3 kwietnia, ŚRODA W 
OKTAWIE  

WIELKANOCY 
700 + Ryszard, Stefania i cr. 
Nejmanów  
800 + Ryszarda (k) Urawska 
w dniu imienin 
800 + Eugeniusz Ptak /greg.3/ 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; + 
Edward Stefan Krzemiński 
w 30 dniu po śm.; + Czesław 
Kida w 2 r.śm.; + Krzysztof  
i Wacław Szymońscy, Hali-
na, Aleksander, Władysław i 
Andrzej Stelmaszuk;  
4 kwietnia, CZWARTEK 
W OKTAWIE WIELKA-

NOCY 
700 + Eugeniusz Ptak /greg.4/ 
800 + Józef Wadecki w 70 
r.śm. 
1800 + Zofia i Henryk, Stefan 
i Henryk Flejszer i zm. z ich 
rodzin 

5 kwietnia, PIĄTEK W 
OKTAWIE  

INTENCJE MSZALNE 

 Niedziela  
Zmartwychwstania  

Pańskiego 
31.03.2013 

31 marca, NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA 
600 REZUREKCJA  – w int. 
Parafian 
830 + Eugenia w 9 r.śm., 
Piotr Radzio, Bronisława (k), 
Henryk, Danuta, Marian 
Antosik, Halina Rams 
1000 – Aby publiczne wyzna-
wanie wiary i modlitwa były 
dla wiernych źródłem życia, 
a Kościoły partykularne na 
terytoriach misyjnych były 
znakiem i narzędziem na-
dziei i zmartwychwstania 
1130 – dz. w 80 urodziny 
Euzebiusza  
1300 chrzty: Franciszek 
Tomaszewski, Zofia Strzel-
czyk; + Marian Fluksik i 
jego rodzice;  
1800 + cr. Łabędziów; Telka, 
Franciszka (k), Janina, Alek-
sander, Maria, Alina, Alek-
sandra (k), Leszek Czerski 
1 kwietnia, PONIEDZIA-

ŁEK w OKTAWIE  
WIELKANOCY 

830 + Eugeniusz Ptak /greg.1/ 
1000 + Ryszard, Jerzy, Ma-
rian, Aleksander,cr. Chmie-
lów, Krawczyków, Łopat-
ków, Gawdzików, Rejów  
1130 + Zbigniew i Zbigniew   
1300 chrzest: Łucja Dorota 
Granicka; + Jan i Zofia 
Broda, Aleksander i Broni-
sława (k) Jabłońscy, Kon-
stanty i Maria Barańscy,  
1800 + Tadeusz Ryciuk, cr.: 
Bulików i Jarosz 
2 kwietnia, WTOREK W 
OKTAWIE WIELKANO-

WIELKANOCY 
700 + Bogumiła Trzeciakow-
ska w 21 r.śm. 
800 + Eugeniusz Ptak /greg.5/ 
1800 zbiorowa za zmarłych: 
+ Stanisław w 26 r.śm. i 
Helena Kot; + Jarosław 
Lasota w 3 r.śm.;  

6 kwietnia, SOBOTA W 
OKTAWIE  

WIELKANOCY 
700 – dz.-bł. z podziękowa-
niem za otrzymane łaski oraz 
prośbą o Boże błogosławień-
stwo i zdrowie dla Alicji w 
50. urodziny 
800 + Eugeniusz Ptak /greg.6/ 
1800 + Stanisław Kaczmarski 
w 3 r.śm. oraz jego siostra i 
rodzice  
7 kwietnia, 2 NIEDZIELA 
WIELKANOCY - MIŁO-

SIERDZIA BO ŻEGO 
700 + Eugeniusz Ptak /greg.7/ 
830 + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Mikołaj, 
Stanisław, Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 – w intencji dziękczyn-
nej za 8 lat pontyfikatu Ojca 
św. Benedykta XVI, o świa-
tło Ducha św. dla kolegium 
kardynalskiego przy wyborze 
nowego papieża, w int. Ko-
ścioła, Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam, Naszego 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

31.03.2013 r. 
 

 Przypominam Ewangelię, którą Wam  
głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. 

Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją 
zachowacie tak,  

jak wam rozkazałem...  
Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem 
wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że 
został pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego 

dnia, zgodnie z Pismem. (IKor 15,1-4) 
 

Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosławio-
nych Świąt Wielkanocnych wszystkim Wam Sio-
stry i Bracia życzą Księża naszej parafii. 
 
•  Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Pro-

cesji Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dziękuje-
my Wam wszystkim, a szczególnie całej Asyście. 

•  Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, 
którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalne-
go, w Adoracji, w Ciemnej Jutrzni: Siostrom zakon-
nym, Scholi z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 
Scholi z naszej Parafii, ministrantom, Panom z Asy-
sty Totus Tuus, Kołom Różańcowym i harcerkom z 
serca dziękujemy! 

•  Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone ofia-
ry na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wystrój 
kościoła. 

•  Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz 
pomagali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa: S. 
Elżbiecie, Siostrom Postulantkom, P. Włodkowi.  

•  Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygoto-
wały palmy na minioną Niedzielę Palmową. Zebra-
ne przez nie ofiary - (7954 zł.) przekazaliśmy na 
pomoc w budowie kościoła św. Benedykta. W mi-
nionym tygodniu spłaciliśmy ostatnią ratę długu 
zaciągniętą przed laty na budowę kościoła na Sadu-
lu. Nasza parafia jest już bez długu. Bardzo dzięku-
jemy też za ofiary złożone na Grób Pański. Bóg 
zapłać!  

•  Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. 

Dz 10,34a.37-43 
Niech stąpi Duch 
Twój i odnowi ziemię 
Kol 3,1-4  
J 20,1-9 

 Pierwszego dnia 
po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Mag-
dalena udała się do grobu 
i zobaczyła kamień odsu-
nięty od grobu. Pobiegła 
więc i przybyła do Szy-
mona Piotra i do drugie-
go ucznia, którego Jezus 
kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i 
nie wiemy, gdzie Go 
położono. Wyszedł więc 
Piotr i ów drugi uczeń i 
szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów 
drugi uczeń wyprzedził 
Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się 
nachylił, zobaczył leżące 
płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nad-
szedł potem także Szy-
mon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące 
płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miej-
scu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Uj-
rzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które 
mówi/, że On ma po-
wstać z martwych. 



Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  
•  Jutro - w drugi dzień świąt - Mszy św. o godz. 7.00 

nie będzie! jak również wystawienia Najśw. Sakra-
mentu po wieczornej Mszy św. Pozostałe msze św. 
w/g porządku niedzielnego. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL. 

•  W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek m-
ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu 
i Koronka do Miłosierdzia Bożego od godz. 15.00, 
msze św. w piątek o godz. 7, 8, i 18. Mszy św. o 
godz. 16.30 nie będzie.  Do chorych Ks. Proboszcz 
uda się w piątek od godz. 9.00. Ks. Adam z Najśw. 
Sakramentem odwiedzi chorych 12 kwietnia. W 
Pierwszą Sobotę Miesiąca zapraszamy do wspólne-
go Różańca o godz. 6.30 

•  W piątek - 07.12 - z okazji pierwszego piątku m-ca 
adoracja po wieczornej mszy św. do godz. 19.30 
będzie prowadzona przez Odnowę w Duchu św.  

•  Najbliższa niedziela - 07.04 - jest Niedzielą Miło-
sierdzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy wier-
nych na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

•  W tę też Niedzielę podczas Mszy świętych o godz. 
8.30; 10.00; 11.30 i 18.00 wystąpi Pan Kamil Radzi-
mowski z muzyką uwielbienia. Muzykę tę wykona 
na instrumencie sprzed 3 tys. lat zwanym Duduk 
Ormiański. 

•  Jest nowy, wielkanocny nr Salve Regina. 
•  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katy ńskiej – pol-

skie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwa-
lone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sej-
mu 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 War-
szawskiego Chóru Polonia. Uroczystości rozpoczną 
się o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Lipson Piotr, kawaler z par. tut. 
Piechota Karolina, panna z par. Nawrócenia Św. 
Pawła Ap. w Warszawie 

⇒ Paweł Dominik Tęcza, kawaler z par. tutejszej i 
Katarzyna Kryśkiewicz, panna z par. Dobrego 
Pasterza w Warszawie 

⇒ Piotr Jan Żmijewski, kawaler i Urszula Ewa Koło-
dziejczyk, panna oboje z par. tutejszej 

 

Uroczystość Zmartwych-
wstania Pańskiego – 31.03  

 Pan Zmartwychwstał  

 
 Chrystus Zmartwychwstał! 
Obchodzimy największe 
chrześcijańskie święto – 
Zmartwychwstanie. To, co 
się wydarza na naszych 
oczach, przekracza najwięk-
sze ludzkie nadzieje. Chry-
stus – jako człowiek – umarł 
lecz żyje nadal. Zmartwych-
wstały króluje w uwielbie-
niu i chwale, aby nikt nie 
zginął lecz był uczestnikiem 
Jego chwały bez końca. 
Nasz czas płynie między 
zmartwychwstaniem Chry-
stusa a Jego powtórnym 
przyjściem. Między tymi 
wydarzeniami biegną drogi 
naszego życia. Idziemy w 
świetle wiary, która opiera 
się również na świadec-
twach ludzi, którzy widzieli 
Zmartwychwstałego – jedli 
z Nim i pili. Pokolenia, 
które po nas przyjdą, żyć 
będą wiarą przez nas wy-
znawaną i świadczoną na-
szymi czynami. Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskie-
go to dzień nowego począt-
ku w dziejach objawienia i 
zbawienia. Dlatego Niedzie-
la, a nie sobota (szabat) jest 
dla nas dniem świętym, 
który święcimy. W dzisiej-
szej Ewangelii odnajdujemy 
najważniejsze elementy 
Mszy św. Jest liturgia słowa 
– uczniowie słuchają, jak 
Jezus wykłada Pisma: i jest 
Eucharystia – kiedy następ-
nie uczestniczą w łamaniu 
chleba. W ten sposób i my 
dzisiaj możemy spotkać się 
ze Zmartwychwstałym 
Panem.  



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. 

gowski; + Jadwiga Kraw-
czyk i Józefa (k) Kur; + 
Henryk Mojecki w 2 r.śm.; + 
Stanisław Jedynak w 10 
r.śm.; + Lucjan Hryniewiec-
ki w 20 r.śm., Ryszard Ko-
rzeniowski, Lucyna, Edward 
i Krzysztof  Franczewscy; + 
Adam Pyszkiewicz w 1 
r.śm.; + Maria i Wacław 
Ziółkowscy; + Lucjan w 5 
r.śm.; + Jan i Barbara w 
r.śm.;  
1800 + Sławomir Grądzki w 
8 r.śm., cr. Grądzkich, Le-
wiec i Kluz 
 

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. 

Dziennika  
1130 + zm. z cr. Stankiewi-
czów, Tyszkiewiczów i 
Chodorków 
1300 chrzty: Antoni Jakub 
Bralczyk, Karol Jastrzębski, 
Filip Zdybik, Aleksandra 
Julia Kornaszewska; zbioro-
wa: - dz.-bł. z prośbą o bł. 
Boże i zdrowie dla Jolanty i 
Piotra z okazji 30 r. ślubu; - 
o zdrowie dla Palomki, 
Beaty, Eulalii i Zbigniewa 
Frąc; - dz.-bł. z okazji uro-
dzin Pawła Baczewskiego z 
prośba o Wierę, nadzieje i 
miłość i wszystkie potrzebne 
łaski; + Henryk ,Władysław, 
Michał i Elżbieta, Tadeusz w 
5 r.śm., Czesław w 14 r.śm. i 
Marianna w 9 r.śm. Wyrzy-
kowscy; + Bogumił Dorę-


