
ga Krawczyk i Józefa (k) 
Kur; + Henryk Mojecki w 
2 r.śm.; + Stanisław Jedy-
nak w 10 r.śm.; + Lucjan 
Hryniewiecki w 20 r.śm., 
Ryszard Korzeniowski, 
Lucyna, Edward i Krzysz-
tof  Franczewscy; + Adam 
Pyszkiewicz w 1 r.śm.; + 
Maria i Wacław Ziółkow-
scy; + Lucjan w 5 r.śm.; + 
Jan i Barbara w r.śm.; + 
Zofia Niszcz w 30 dni po 
śm.; + Zofia Dymek w 9 
r.śm.;  
1800 + Sławomir Grądzki 
w 8 r.śm., cr. Grądzkich, 
Lewiec i Kluz 
8 kwietnia, poniedziałek, 

ZWIASTOWANIE 
NMP, uroczystość 

700 – w int. Parafian   
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.8/ 
1800 + Zofia i Henryk 
Wojciechowscy 

9 kwietnia, wtorek 
700 – o powołania do zgro-
madzenia SS Rodziny 
Maryi 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.9/ 
1800 + Krystyna Czaus w 
10 r.śm. 

10 kwietnia, środa 
700 – w int. Joanny i Teo-
dora o łaskę zdrowia   
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.10/ 

INTENCJE MSZALNE 

 Niedziela  
Miłosierdzia Bożego  

07.04.2013 

7 kwietnia, 2 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY - 
MIŁOSIERDZIA BO-

ŻEGO 
700 + Eugeniusz Ptak /
greg.7/ 
830 + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Mikołaj, 
Stanisław, Józef i Włady-
sław Wochniak  
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam, Na-
szego Dziennika oraz 
łaskę życia wiecznego dla 
ofiar katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem w jej 3 
rocznicę 
1130 + zm. z cr. Stankiewi-
czów, Tyszkiewiczów i 
Chodorków 
1300 chrzty: Antoni Jakub 
Bralczyk, Karol Jastrzęb-
ski, Filip Zdybik, Alek-
sandra Julia Kornaszew-
ska, Jerzy Jan Gietka; 
zbiorowa: - dz.-bł. z proś-
bą 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 urodzin Pawła 
Baczewskiego z prośba o 
wiarę, nadzieję i miłość i 
wszystkie potrzebne łaski; 
+ Henryk, Władysław, 
Michał i Elżbieta; + Bogu-
mił Doręgowski; + Jadwi-

1800 zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - w int. Weroniki 
Sochackiej z okazji 13 
urodzin z prośbą o zdrowie 
i opiekę MB; - o zdrowie i 
bł. Boże dla Michała; - dz.
-bł. z okazji urodzin Pawła 
Baczewskiego z prośba o 
wiarę, nadzieję i miłość i 
wszystkie potrzebne łaski; 
- dz.-bł. z okazji 80 uro-
dzin Marii Saganek i + 
Edward Saganek z racji 
urodzin;  

11 kwietnia, czwartek 
700 + Katarzyna Ryżko w 
18 r.śm. 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.11/ 
1800 + Władysława (k) w 
30 r.śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Wielkanocną - Miłosierdzia Bożego 

07.04.2013 r. 
 
•  Dzisiejsza niedziela - 07.04 - jest Niedzielą Miłosierdzia 

Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy wiernych na Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i Godzinę Świętą. Za pobożne 
odmówienie koronki przed Najś. Sakramentu można uzy-
skać odpust zupełny.  

•  Dziś, podczas Mszy świętych o godz. 8.30; 10.00; 11.30 i 
18.00 wystąpi Pan Kamil Radzimowski z muzyką uwiel-
bienia. Muzykę tę wykona na instrumencie sprzed 3 tys. 
lat zwanym Duduk Ormiański.  

•  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katy ńskiej – polskie 
święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 
listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni 
katyńskiej obchodzić będziemy dziś w naszej parafii. Na 
uroczystość poświęcenia mozaiki Matki Bożej Katyńskiej, 
Mszę św. z występem Warszawskiego Chóru Polonia 
zapraszamy na godz. 13.00. 

•  Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim parafianom za przyniesioną żywność i 
złożone dary pieniężne na przygotowanie 48 paczek świą-
tecznych dla osób potrzebujących z naszej parafii. Panu 
Andrzejowi Broniatowskiemu dziękujemy za przywiezie-
nie artykułów z hipermarketu a Panu Godlewskiemu za 
przekazanie wyrobów garmażeryjnych. Specjalne podzię-
kowania kierujemy do dzieci, które przyniosły skarbonki 
wielkopostne z przeznaczeniem  na leki dla chorych dzie-
ci. 

•  Jutro uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. o godz. 
7.00, 8.00 i 18.00. 

•  Od jutra przez cały tydzień po każdej wieczornej mszy 
św. zapraszamy na nabożeństwo wielkanocne - Via Lucis. 
Jest ono rozważaniem wydarzeń paschalnych w 14 sta-
cjach. O ile warunki pozwolą nabożeństwo będzie odpra-
wiane na zewnątrz kościoła. Z racji na to nabożeństwo 
innych nabożeństw nie będzie.  

•  Jutro - 08.04 - o godz.. 19.30 spotkanie grupy Porozma-
wiajmy o Kościele na temat „Z martwych powstać - ale 
jak?”. 

•  W najbliższą niedzielę - 14.04 o godz. 16.30 Msza św. dla 
dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców. 

• Wiadomość dla motocyklistów! Zapraszamy na X Rado-
sne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego - Jasna Góra 
2013. Wyjazd z naszej parafii odbędzie się w przyszłą 
niedzielę - 14 kwietnia o godz. 7.00. Więcej informacji na 
stronie www.rajdkatynski.com. 

Dz 5,12-16 
Dziękujcie Panu, bo 
jest miłosierny 
Ap 1,9-11a.12-13.17-
19 
J 20,19-31 

 Było to wieczo-
rem owego pierwszego 
dnia tygodnia. Tam gdzie 
przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: 
Pokój wam! A to powie-
dziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się za-
tem uczniowie ujrzawszy 
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 powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Święte-
go! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane. (…) A 
po ośmiu dniach, kiedy 
uczniowie Jego byli zno-
wu wewnątrz /domu/ i 
Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi 
zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: Pokój 
wam! Następnie rzekł do 
Tomasza: Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż 
/ją/ do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym. Tomasz Mu 
odpowiedział: Pan mój i 
Bóg mój! Powiedział mu 
Jezus: Uwierzyłeś Toma-
szu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli. (…) 



•  W następną niedzielę - 21.04 - o godz. 16.30 w dolnej 
kaplicy Msza św. dla wszystkich kandydatów do Bierz-
mowania. Będzie to ostatnie niedzielne spotkanie przed 
Bierzmowaniem dla zeszłorocznych kandydatów - obec-
ność obowiązkowa! Spotkanie grupy chłopców w czwar-
tek 18.04 po Via lucis. 

•  Jest nowy, wielkanocny nr Salve Regina poświęcony 
tematyce świątecznej. 

•  Koła Różańcowe zapraszają na spotkanie modlitewne 
do Ostrówka 27.04 /sobota/. W programie uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem Abpa Henryka Hosera SAC 
oraz różaniec. Informacje i zapisy u P. Janiny tel.: 507 478 
245. Wyjazd o godz. 9.30 autokarem sprzed kościoła. 

•  Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Veni Creator" 
zaprasza na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Czę-
stochowie w wigilię Zesłania Ducha św. 18 maja 2013 r. 
W związku z wyjazdem nie będziemy organizować czu-
wania w naszej parafii. Gośćmi Kongresu  w Częstocho-
wie będą Lázaro Praxedes de Oliveira i Reinaldo Beserra 
Dos Reis z Brazylii. 
Program Kongresu /sobota/ 
9:30 – Modlitwa, powitanie, zawiązanie wspólnoty, przed-
stawienie gości 
10:15 – Konferencja I: Nawrócicie się a weźmiecie w 
darze Ducha św. (Dz 2,38) – Lázaro Praxedes de Oliveira 
       – świadectwa 
12:00 – Anioł Pański – Abp Wacław Depo 
12:20 – Odnowienie wyzwania wiary – Ks. Mariusz Mik 
13:00 – przerwa obiadowa 
15:00 – Uwielbienie - Zespół New Life M 
15:30 – Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie 
18:00 – przerwa 
19:00 – Modlitwa śpiewem 
19:15 – Konferencja II: Życie w mocy Ducha św. – Lázar-
o Praxedes de Oliveira, Reinaldo Beserra Dos Reis 
       – modlitwa o wylanie Ducha św. 
21:00 – Apel Jasnogórski – Bp Bronisław Dembowski 
 
Zapisy przyjmuje p. Ewa, tel.792 004 446 
lub 22 815 41 46 

 
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 Kata-
rzyna Kryśkiewicz, panna z par. Dobrego Pasterza w 
Warszawie 

⇒ Piotr Jan Żmijewski, kawaler i Urszula Ewa Kołodziej-
czyk, panna oboje z par. tut. 

II Niedziela Wielkanocna 
– Miłosierdzia Bożego – 

7.04 

 Pan mój i Bóg mój  

 
 Wszystkich nas łączy i 
ożywia ta sama wiara. A 
wiara to podziw i radość, 
wdzięczność i wierność, 
przebywanie razem we 
wspólnocie ducha i łaski. 
Przez chrzest zrodzeni dla 
Boga otrzymaliśmy zapo-
wiedź jeszcze większych 
darów opartych na zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Z 
tej nadziei płynie nasza 
radość i poczucie bezpie-
czeństwa w drodze do Ojca. 
Przez Ducha Świętego 
otrzymaliśmy siłę – podob-
nie jak Tomasz Apostoł – 
byśmy trwali w jedności 
wiary i miłości, jak pierwsi 
chrześcijanie. W zmar-
twychwstaniu i ukazywaniu 
się Jezusa mamy źródło i 
podstawę naszej wiary w to, 
czego oczy nasze jeszcze 
nie widzą, a czego się spo-
dziewamy. W oparciu o 
prawdę zmartwychwstania 
mamy przemieniać siebie i 
świat dla większej chwały 
Bożej. Przemieniać a nie 
niszczyć i rujnować. Nie 
jesteśmy bytami ku śmierci 
lecz ku życiu. Dokonuje się 
w nas przemiana ontolo-
giczna. Razem z Chrystu-
sem wkraczamy w nowe 
życie. Tym życiem nowym, 
dobrym i szczęśliwym, 
mamy dzielić się z bliźnimi, 
jak Pan podzielił się z nami. 
W ostateczności pozostaje 
nam gest Tomasza i jego 
zachwyt – „Pan mój i Bóg 
mój” i ta prawda ubogaca 
nas także radością i poko-
jem. 



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. 

Cecot w r. Zbrodni Katyń-
skiej  
1000 + Anna Chirkowska 
oraz zm. z rodz. Bubików, 
Jaworskich i Kowalow-
skich 
1130 + Halina, Roman, 
Maria i Ludwik   
1300 + Antoni, Genowefa i 
Elżbieta  
1630 + Marianna, Józef i 
Jerzy Pośnik, cr.: Pośni-
ków i Matyjów, Hanna 
Leszczyńska, Teodozja 
Denisiuk, Leokadia, Wik-
tor i Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Mioduchow-
skich i Alberskich  
1800 + Czesława (k), Cze-
sław i Janusz Komar 
 

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. 

12 kwietnia, piątek 
700 + S. Klemensja 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.12/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 

13 kwietnia, sobota 
700 + S. Klemensja 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.13/ 
1800 + Adam Pyszkiewicz 
w 1 r.śm., Jan, Aniela, 
Rafał i Jan Pękas, Geno-
wefa Irena i Franciszek  
Henryk Brejniak 
14 kwietnia, 3 NIEDZIE-

LA WIELKANOCY 
700 + Eugeniusz Ptak /
greg.14/ 
830 + kap. pilot Wacław 


