
patronki Europy, święto 
700 + Mateusz Cyngot w 
2 r.śm.   
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.29/ 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski i szczęśliwą rodzinę 
w 52 r. ślubu Janiny i 
Tadeusza z prośbą o 
Bożą opiekę 

30 kwietnia, wtorek 
700 + Ludwik Romano-
wicz w 18 r.śm. i zm. z 
cr. Romanowiczów 
800 + Eugeniusz Ptak /
greg.30/ 
1800 + Stanisława (k) w 
21 r.śm. i Henryk Milew-
scy 

1 maja, środa,  
Św. Józefa, rzemieślni-

ka, wspomnienie 
700 – o powołania do 
zgromadzenia SS Rodzi-
ny Maryi  
800 + Stanisława (k) w 7 
r.śm. i Piotr Grajda, 
Aleksander Woźnica i cr. 
Grajdów i Woźniców 
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, para-

INTENCJE MSZALNE 

 5 Niedziela  
Wielkanocy  
28.04.2013 

28 kwietnia,  
5 NIEDZIELA WIEL-

KANOCY 
700 + Eugeniusz Ptak /
greg.28/ 
830 + Marek i Jerzy No-
wiccy  
1000 – Aby odpowie-
dzialni za wymiar spra-
wiedliwości kierowali się 
zawsze uczciwością i 
prawym sumieniem, a 
seminaria, zwłaszcza 
Kościołów misyjnych, 
formowały pasterzy we-
dług Serca Chrystusa, 
całkowicie oddanych 
głoszeniu Ewangelii 
1130 – w int. Marka i 
Renaty z okazji 20 r. 
ślubu o bł. Boże dla cr. 
1300 + Grażyna, Alina, 
Zygmunt i Jerzy Niewia-
domscy, Wiktoria i Teo-
fil Brzoskiewicz, Jadwi-
ga i Edward Woźniak 
1630 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski dla 
Janka Starachowskiego z 
okazji 9 urodzin i zbliża-
jącej się I Komunii św. 
1800 + Kazimierz Kon-
stanty 
29 kwietnia, poniedzia-

łek, Św. Katarzyny 
Sieneńskiej,  

dziewicy i dra Kościoła, 

fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; - dz.-bł. w 85 uro-
dziny Eugeniusza o dal-
szą opiekę i bł. Boże dla 
cr.; + Jan Broda w 31 
r.śm.; - o zdrowie dla 
Tomka i rodzeństwa oraz 
potrzebne łaski dla Ani z 
okazji urodzin i + Zeno-
bia w r.śm.;  
2 maja, czwartek, Św. 
Atanazego, bpa i dra 
Kościoła, wspomnienie 

700 + Genowefa Wadecka  
800 – w int. Agnieszki 
Machoń o pomyślność na 
maturze i w wyborze 
dalszej drogi 
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.1/ 

3 maja, piątek, NMP 
KRÓLOWEJ POLSKI,  
uroczystość /ODPUST/ 

700 zajęta 
830 – dz.-bł. z racji uro-
dzin Władysława Uraw-
skiego z prośbą o zdro-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkanocy 

28.04.2013 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 28.04 o godz. 16-

16.30 Msza św. dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich rodziców. 

•  W związku z rozpoczynającym się majem 
zapraszamy przez cały miesiąc już od środy 
na nabożeństwa majowe, które w naszej 
świątyni będą odprawiane codziennie o 
godz. 17.30. 

•  Jutro święto św. Katarzyny Sieneńskiej - 
patronki Europy, a w sobotę wspomnienie 
św. Floriana - patrona naszej diecezji. 

•  W najbliższą środę - 01.05 - wspomnienie 
św. Józefa robotnika. Msze św. tego dnia o 
godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Tego dnia też dzię-
kować będziemy za dar beatyfikacji Ojca 
św. Jana Pawła II w jej 3 rocznicę. 

•  3 maja /najbliższy piątek/ Uroczystość 
NMP Królowej Polski - to w naszej parafii 
dzień Odpustu. W związku z nim 01.05  
/środa/ po mszy św. o godz. 8.00 wystawie-
nie Najśw. Sakramentu i początek nabożeń-
stwa 40-togodzinnego. W czwartek także 
przez cały dzień po Mszy św. o godz. 8.00 
wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 
18.00. Przez te dwa dni o równej godzinie 
zegarowej możliwość spowiedzi. W sam 
dzień odpustu msze św. jak w niedzielę. Po 
Mszy św. głównej o godz. 13.00 procesja. 
To także dzień ustanowienia Konstytucji 3 
Maja . Pamiętajmy o wywieszeniu naszych 
flag narodowych. Tego dnia nie obowiązuje 
post.  

•  W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. W 

Dz 14,21-27  
Będę Cię sławił, 
Boże mój i Królu 
Ap 21,1-5a 
J 13,31-33a.34-35 

 Po wyjściu 
Judasza z wieczer-
nika Jezus powie-
dział: Syn Człowie-
czy został teraz 
otoczony chwałą, a 
w Nim Bóg został 
chwałą otoczony. 
Jeżeli Bóg został w 
N im otoczony 
chwałą, to i Bóg Go 
otoczy chwałą w 
sobie samym, i to 
zaraz Go chwałą 
otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko je-
stem z wami. Bę-
dziecie Mnie szu-
kać, ale - jak to 
Żydom powiedzia-
łem, tak i teraz 
wam mówię - do-
kąd Ja idę, wy 
pójść nie możecie. 
Przykazanie nowe 
daję wam, abyście 
się wzajemnie mi-
łowali tak, jak Ja 
was umiłowałem; 
żebyście i wy tak 
się miłowali wza-
jemnie. 



czwartek o godz. 15.00 Koronka do Miło-
sierdzia Bożego. Do chorych z racji pierw-
szego piątku  udamy się od godz. 9.00 także 
w czwartek. W sobotę różaniec wynagra-
dzający o godz. 6.30.  

•  W najbliższą niedzielę po wieczornej mszy 
św. zapraszamy na koncert Chóru Schola 
Cantorum Maximilianum z par. na Bło-
tach. Koncert będzie poświęcony polskiej 
pieśni patriotycznej.  

•  Przypominamy, że 11.05 /sobota/ od godz. 
10.00 egzamin dla kandydatów do Bierz-
mowania. Wejście od strony kancelarii. 
Spotkanie grupy dziewcząt 07.05 /wtorek/ o 
godz. 18.30 w salce parafialnej.  

•  Siostry Prezentki organizują wyjazd auto-
karowy do Krakowa - Łagiewnik na Uro-
czystość beatyfikacji Założycielki Zgroma-
dzenia M. Zofii Czeskiej w dniu 09.06.2013 
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 

•  W dniach 30.06 - 09.07 w Małym Cichym 
k. Zakopanego Ruch Rodzin Nazaretań-
skich naszej diecezji organizuje wakacyjne 
rekolekcje - nie tylko dla rodzin. Informa-
cje i karty zgłoszeniowe u ks. Adama. 

•  Komenda Dzielnicowa Policji ostrzega 
przed różnego rodzaju naciągaczami liczą-
cymi na naszą naiwność i łatwowierność.  

•  Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu 
„ Cristiada” opowiadającego o mających 
miejsce w początkach XX wieku prześlado-
waniach Kościoła w Meksyku.  

V Niedziela Wielkanocna – 
28.04 

 Przykazanie Nowe  

 
 Czy od czasów zmartwych-
wstania Jezusa ludzie stali się 
lepsi? A wśród chrześcijan 
można widzieć i wyczuć siłę 
prawdy zmartwychwstania, bo 
stają się bardziej ludzcy i 
bliscy siebie? Wydaje się, że 
styl i moda życia przesuwa się 
z zainteresowania sprawami 
bliźnich na zainteresowanie 
sobą i podsycanie egoizmu! 
Bóg działa przez ludzi i dla 
ludzi, a ludzie i świat nie 
mogą istnieć bez miłości. 
Żyjemy właściwie jeszcze w 
czasach przedchrześcijań-
skich, w starym, zimnym i 
wyrachowanym świecie. 
„Nowe przykazanie i nowy 
człowiek”, to ciągle jeszcze 
ideał, do którego musimy się 
zbliżać; to rzeczywistość 
Boża, którą z trudem dogania-
my, bo brak nam mocnej 
wiary i nadziei, w jakiej 
trwały pierwsze gminy chrze-
ścijańskie. Obraz „Nowego 
Jeruzalem” z drugiego czyta-
nia może się nam wydawać 
daleki, zbyt podniosły, nawet 
nierealny. Ale w Ewangelii 
znowu powraca idea nowego 
stworzenia, żyjącego nowym 
przykazaniem. To zostaje nam 
nałożone jako zadanie. Jest 
ono zrealizowane w Chrystu-
sie. Jeżeli nie jest w nas wi-
doczne, to tylko nasza wina. 
Chętnie przyznajemy, że to 
miłość powinna być zasadą 
życia. Tęsknimy za tym, by 
kochać i być kochanym. Sami 
jednak nie potrafimy okazać 
gestów i słów, na które bliźni 
czekają. Nadszedł czas zaan-
gażowania i realizacji nowego 
przykazania. O pierwszych 
chrześcijanach mówiono: 
”patrzcie jak oni się miłują”! 
Co można o nas powiedzieć? 



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. 

1800 + Jerzy Iwiński /
greg.3/ 
5 maja, 5 NIEDZIELA 

WIELKANOCY 
700 – w int. S. Ireny  
830 zajęta 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika 1130 + Jerzy Iwiń-
ski /greg.4/ 
1300 zbiorowa: + Józef, 
Jadwiga i Józef; + Regi-
na w 2 r.śm. i Piotra 
Jackiewicz; + Leon Ku-
charski w 30 dniu po śm. 
i pogrzebie;   
1800 + Zuzanna i Stani-
sław Jaczewscy 

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. 

wie i opiekę Bożą 
1000 – o światło Ducha 
św. dla Maćka w czasie 
egzaminów 
1130 + Natalia, Leszek i 
zm. z rodz. 
1300 zajęta 
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.2/ 

4 maja, sobota,  
Św. Floriana, męczenni-

ka, patrona diecezji, 
wspomnienie 

700 – dz.-bł. z prośbą o 
Boże bł. na dalsze lata 
dla Jana Bilskiego z racji 
80 urodzin 
800 + Kazimierz Konstan-
ty 


