
Czesława (k) Oksztel; + 
Jerzy Kostrzewa w 21 
r.śm. i jego imienin;  
1630 – o łaskę zdrowia dla 
Romana i pomyślne lecze-
nie za przyczyną Sł. Boże-
go Stefana Kard. Wyszyń-
skiego 
1800 + Filip Siejak w 11 
r.śm. 
22 kwietnia, poniedziałek 
700 + Barbara Czyrna w 3 
r.śm., Aleksandra i Marcin 
Czyrny   
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.22/ 
1800 – w int. Parafian 

23 kwietnia, wtorek,  
ŚW. WOJCIECHA, B-
PA I MĘCZENNIKA, 

uroczystość 
700 + Jerzy Żak oraz zm. z 
rodz. Żaków i Mitrusów 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.23/ 
1800 + Jerzy, Marian, Ry-
szard i Aleksander  

24 kwietnia, środa 
700 + Eugeniusz Ptak /
greg.24/  
800 – o Boże bł. i wszelkie 
potrzebne łaski dla Zbysz-
ka i Ani Bilskich z okazji 
50 urodzin 
1800 zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

 4 Niedziela  
Wielkanocy  
21.04.2013 

21 kwietnia,  
4 NIEDZIELA  

WIELKANOCY 
700 + Eugeniusz Ptak /
greg.21/ 
830 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy i Piotr Zieliń-
ski 
1000 + Bartosz  
1130 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Jadwigi i Krzysztofa 
oraz cr. w r. ślubu 
1300 chrzty: Lena Jankow-
ska, Amelia Mąkosza, 
Maria Lipka; zbiorowa: - 
o bł. Boże dla Wojtka 
Modlińskiego; - dz.-bł. w 
65 r. ślubu PP Waldemara 
i Danuty Waśkiewicz z 
prośbą o bł. dla cr.; - dz.-
bł. w int. Haliny Włodar-
czyk oraz wnuków; + 
Augustyn, Rozalia oraz ich 
dzieci; + Jerzy Mróz w 12 
r.śm. i zm. z rodz. Mróz; + 
Jerzy Szybka i jego rodzi-
ce; + Tadeusz i Natalia 
Manowscy, Henryk, Kazi-
mierz i Marianna Jagiełło i 
cr. Radzikowskich; + 
Tadeusz w 5 r.śm., Ma-
rianna w 10 r.śm. i Cze-
sław w 15 r.śm. Wyrzyko-
wscy; + Iwona Wrzosek w 
5 r.śm.; + Marianna i Jan 
Wardęga, Janina i Stani-
sław Wilk, Maria i Adolf  
Wardęga, Józef  Wardęga, 
Krystyna Wcisło, Stefan i 
Regina Saczek, Józef i 

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. Ks. Pro-
boszcza od Radia Maryja; 
+ Bernarda (k) i Zygmunt 
Konieczni; + Jerzy Koł-
buk, Kazimierz, Janina i 
Józef Sobczak; + Bernarda 
(k) i Zygmunt Konieczni;  

25 kwietnia, czwartek, 
Św. Marka, Ewangelisty, 

wspomnienie 
700 – w int. Ks. Proboszcza  
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.25/ 
1800 + Krystyna, Wojciech 
senior i Wojciech junior 
Pietrusińscy z okazji imie-
nin 

26 kwietnia, piątek 
700 + Zbigniew Wocial w 7 
r.śm. 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.26/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Marek 
Goliński, jego brat i rodzi-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkanocy 

21.04.2013 r. 
 
•  Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, rozpo-

czynają się Kwartalne dni o powołania do 
służby w Kościele. 

•  W dzisiejszą niedzielę też SS Prezentki 
przybliżą nam postać S. Zofii Czeskiej - 
kandydatki na ołtarze, założycielki ich 
zgromadzenia. Siostry Prezentki organi-
zują wyjazd autokarowy do Krakowa - 
Łagiewnik na Uroczystość Beatyfikacji 
Założycielki Zgromadzenia M. Zofii Cze-
skiej w dniu 9.06.2013 r. Zapisy u Sióstr 
przy ul. VII Poprzecznej 3, tel.: 22 815 41 
74, e-mail: anin-
prez.przedszkole@gmail.com Szczegóły 
dotyczące Osoby i Dzieła nowej błogosła-
wionej oraz samej uroczystości beatyfika-
cyjnej można znaleźć na stronie: 
www.sofiaczeska.pl 

•  Dziś także o godz. 16.30 w dolnej kaplicy 
Msza św. dla wszystkich kandydatów do 
Bierzmowania. Będzie to ostatnie nie-
dzielne spotkanie przed Bierzmowaniem 
dla zeszłorocznych kandydatów - obec-
ność wszystkich obowiązkowa!   

•  W najbliższą niedzielę - 28.04 o godz. 
16.30 Msza św. dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich rodziców. 

•  Jutro, w poniedziałek - 22.04 - o godz. 
19.30 spotkanie grupy Porozmawiajmy o 
Kościele nt „Czytać Pismo św., ale jak?”. 
Wejście od strony kancelarii. 

•  We wtorek - 23.04 - uroczystość Św. 

Dz 13,14.43-52 
My ludem Pana i 
Jego owcami 
Ap 7,9.14b-17 
J 10,27-30 

    Moje owce 
słuchają me-
go głosu, a Ja 
znam je. Idą 
one za Mną i 
Ja daję im ży-
cie wieczne. 
Nie zginą one 
na wieki i 
nikt nie wy-
rwie ich z 
mojej ręki. 
Ojciec mój, 
który Mi je 
dał, jest więk-
s z y  o d 
wszystkich. I 
nikt nie może 
ich wyrwać z 
ręki mego Oj-
ca. Ja i Ojciec 
jedno jeste-
śmy. 



Wojciecha - głównego patrona Polski. 
Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. 

•  We czwartek wspomnienie Św. Marka, 
Ewangelisty - patrona Ks. Proboszcza - 
polecamy go serdecznej pamięci i modli-
twie w dniu Jego imienin.  

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

•  W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół 
Caritas zbierać będzie środki czystości 
dla swoich podopiecznych. Mydła, szam-
pony, proszki do prania i inne prosimy 
zostawiać w koszach przy wejściu do ko-
ścioła. 

•  W dniach 30.06 - 09.07 w Małym Ci-
chym k. Zakopanego Ruch Rodzin Naza-
retańskich naszej diecezji organizuje wa-
kacyjne rekolekcje - nie tylko dla rodzin. 
Informacje u ks. Adama. 

•  Na zakończenie Roku Wiary zapraszamy 
parafian na pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej. Przybliżony termin - październik tego 
roku. Informacje i zapisy u Ks. Probosz-
cza. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Jakub Wójcicki, kawaler z Działdowa 

Nicole Sochacki, panna z par. tut. 
⇒ Sławomir Sawicki, kawaler z par. MB 

Zwycięskiej w Warszawie  
Ewa Gut, panna z par. tut. 

IV Niedziela Wielkanocna – 
21.04 

 Dobry Pasterz  

  
  Liturgia okresu 
wielkanocnego, aż do Zielo-
nych Świąt, przedstawia nam 
prawdę Chrystusa umęczone-
go, ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego. Na tej rze-
czywistości uczniowie opie-
rają swoją wiarę, nauczanie i 
działanie poświadczone 
swoją krwią i śmiercią. Śpie-
wamy często słowa psalmu – 
„O Panie, Tyś naszym paste-
rzem”. Nie w pełni jednak 
zdajemy sobie sprawę z treści 
śpiewanej pieśni. Spróbujmy 
w pokorze zrozumieć słowa 
Pisma św. Po to, by poruszyć 
nasze serce, wzmocnić wąt-
piący umysł i ubogacić naszą 
chrześcijańską świadomość. 
Obraz dobrego pasterza 
wzięty jest z palestyńskiej 
kultury. Owce idą za prze-
wodnikiem. On prowadzi 
owce do „źródeł wód życia i 
na zielone pastwiska”. Broni 
je i szuka zagubionych. 
Pozostają przy nim zawsze. 
Chrystus – Dobry Pasterz - 
tak właśnie gromadzi lud 
Boży ze wszystkich narodów 
i języków, aby dać mu udział 
w chwale zmartwychwstania. 
Chrystus zmartwychwstały 
wkracza na drogi świata „aby 
szukać, co było zginęło” a 
Jego wędrówka trwać będzie 
aż do końca wieków. Podaje 
swoją naukę „ w naczyniach 
wybranych” a my musimy 
nauczyć się słuchać Jego 
głosu i chodzić Jego droga-
mi, dbać również o bliźniego 
w chwilach słabości jego 
ducha i ciała. Wpatrzyć się 
trzeba w Dobrego Pasterza i 
robić to samo, bo to jest 
właśnie chrześcijański ko-
deks przyjaźni i braterstwa.  



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. 

ści kierowali się zawsze 
uczciwością i prawym 
sumieniem, a seminaria, 
zwłaszcza Kościołów 
misyjnych, formowały 
pasterzy według Serca 
Chrystusa, całkowicie 
oddanych głoszeniu Ewan-
gelii 
1130 – w int. Marka i Re-
naty z okazji 20 r. ślubu o 
bł. Boże dla cr. 
1300 + Grażyna, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Niewia-
domscy, Wiktoria i Teofil 
Brzoskiewicz, Jadwiga i 
Edward Woźniak 
1630 wolna  
1800 + Kazimierz Konstan-
ty 

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. 

ce oraz bliscy; + Janina 
Malinowska w 30 dniu po 
śm.;  

27 kwietnia, sobota 
700 + Stefania, cr. Skotar-
skich i Sternickich  
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.27/ 
1800 + Edmund i Michał 
Falkowscy 

 
28 kwietnia,  

5 NIEDZIELA  
WIELKANOCY 

700 + Eugeniusz Ptak /
greg.28/ 
830 + Marek i Jerzy No-
wiccy  
1000 – Aby odpowiedzialni 
za wymiar sprawiedliwo-


