
Wojciech Seroczyńscy 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.5/ 
1800 + Władysława (k) 
Lasota w 9 r.śm. 

7 maja, wtorek 
700 + Stanisława, Helena, 
Jadwiga, Paulina, Mi-
chał, Jan, Eugeniusz, 
Roman, zm. z rodzin 
Ptaków i Userskich 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.6/ 
1800 + Stanisław Jaro-
sławski  

8 maja, środa, ŚW. 
STANISŁAWA, B-PA I 
MĘCZENNIKA, święto 
700 + Jerzy Iwiński /
greg.7/ 
800 zajęta 
1800 zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie i 
całym świecie; - za Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - dz. za 75 
lat życia i prośbą o bł. 

INTENCJE MSZALNE 

 6 Niedziela  
Wielkanocy  
05.05.2013 

5 maja, 6 NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

700 – w int. S. Ireny  
830 + Anna i Karol Dwo-
rzyńscy, Stefania i Pau-
lin (m) Gójscy, Janusz, 
Teofila i Jakub Gójscy, 
Helena i Bolesław Pry-
mus 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika 1130 + Jerzy Iwiń-
ski /greg.4/ 
1300 zbiorowa: - o Boże 
bł. i opiekę MB i światło 
Ducha św. dla Klaudii 
zdającej maturę prosi 
mama, babcia, brat i cr.; 
+ Józef, Jadwiga i Józef; 
+ Regina w 2 r.śm. i 
Piotr Jackiewicz; + Leon 
Kucharski w 30 dniu po 
śm. i pogrzebie; + 
Agnieszka, Józef, An-
drzej i Zygmunt oraz cr. 
Jankowskich; + Mieczy-
sław; + Maria Łabędź w 
12 r.śm.;  
1800 + Zuzanna i Stani-
sław Jaczewscy 

6 maja, poniedziałek, 
ŚW. APOSTOŁÓW 
FILIPA I JAKUBA, 

święto 
700 + Celina, Stanisława i 

Boże oraz zdrowie dla 
Andrzeja; - o zdrowie, bł. 
Boże i opiekę Mb dla 
Stanisława; - o łaskę ulgi 
w cierpieniu dla Jana 
Kępińskiego; - o Boże bł. 
dla rodziny Marzęciaków 
i pokój wieczny dla zm. z 
cr. oraz Józefa; + Stani-
sława (k) i Jan Oliasz, 
Zofia Kępińska; + Stani-
sław i Zofia Sędek; Sta-
nisław, Kazimiera, Anto-
ni i Salomea Pawelscy; + 
Kazimierz Konstanty w 
30 dniu po śm.; + Stani-
sław Mazur w dniu imie-
nin; + Stanisław, Irena, 
Henryk i Barbara; + 
Stanisław i zm. z rodz. 
Frączkiewicz i Szczę-
snych; + Stanisław i 
Stanisława (k) Marcza-
kowie;  

9 maja, czwartek 
700 + Stanisław i cr. Sto-
berskich i Polakowskich  
800 + Jerzy Iwiński /
greg.8/ 
1800 + Stanisława (k) i 
Eugeniusz Jacak i Lidia 
Adler 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Wielkanocy 

05.05.2013 r. 
 
•  W związku z rozpoczynającym się ma-

jem zapraszamy przez cały miesiąc już 
od środy na nabożeństwa majowe, któ-
re w naszej świątyni będą odprawiane 
codziennie o godz. 17.30.  

• Tradycyjnie w pierwszą niedzielę mie-
siąca zapraszamy dziś o godz. 16.00 w 
kaplicy na Mszą św. w intencji Ojczy-
zny.  

•  W dzisiejszą niedzielę po wieczornej 
Mszy św. zapraszamy na koncert Chóru 
Schola Cantorum Maximilianum z par. 
na Błotach. Koncert będzie poświęcony 
polskiej pieśni patriotycznej. 

•   Jutro, w poniedziałek - 06.05 - o godz. 
19.30 kolejne spotkanie z cyklu Poroz-
mawiajmy o Kościele. Tematem będzie 
pytanie „Jak spotkać na ziemi Tego, 
Który wstąpił do nieba?” Wejście od 
strony kancelarii. 

•  W najbliższą niedzielę - 12.05 o godz. 
16.30 Msza św. dla dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców. 

• Również  w najbliższą niedzielę gościć 
będziemy w naszej wspólnocie parafial-
nej dzieci z Domu Opieki Sióstr Serafi-
tek z Poznania. Te kochane dzieci oto-
czone miłością szczególnie przez Siostrę 
Cecylię i cały zespół opieki witamy bar-
dzo serdecznie. Słowem Bożym dzielić 

Dz 15,1-2.22-29 
Niech wszystkie ludy 
sławią Ciebie, Boże 
Ap 21,10-14.22-23 
J 14,23-29 

 Jezus powiedział 
do swoich uczniów: Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją na-
ukę, a Ojciec mój umiłu-
je go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy u 
niego przebywać. Kto 
Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszy-
cie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powie-
działem przebywając 
wśród was. A Pocieszy-
ciel, Duch Święty, które-
go Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszyst-
kiego nauczy i przypo-
mni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam. 
Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze ani 
się lęka. Słyszeliście, że 
wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę 
znów do was. Gdybyście 
Mnie miłowali, rozrado-
walibyście się, że idę do 
Ojca, bo Ojciec większy 
jest ode Mnie. A teraz 
powiedziałem wam o 
tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy 
się to stanie. 



się Będzie z nami Ks. Wojciech. 
•  Przypominamy, że 11.05 /sobota/ od 

godz. 10.00 egzamin dla kandydatów 
do Bierzmowania. Wejście od strony 
kancelarii. Spotkanie grupy dziewcząt 
07.05 /wtorek/ o godz. 18.30 w salce 
parafialnej.  

•  Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na 
Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w 
Częstochowie w wigilię Zesłania Ducha 
św. - 18.05.2013 r. Zaprasza wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym "Veni Cre-
ator". Zapisy przyjmuje p. Ewa, tel.792 
004 446 lub 22 815 41 46. 

•  Koła Różańcowe zapraszają na piel-
grzymkę do Częstochowy w dniu 
01.06 /sobota/. Informacje i zapisy u P. 
Janiny, tel.: 507 478 245. Wyjazd auto-
karem o godz. 6.00 sprzed kościoła. 

•  Siostry Prezentki organizują wyjazd 
autokarowy do Krakowa - Łagiewnik na 
Uroczystość beatyfikacji Założycielki 
Zgromadzenia M. Zofii Czeskiej w dniu 
09.06.2013 r. Zapisy u Sióstr przy ul. 
VII Poprzecznej 3, tel.: 22 815 41 74, e-
mail: aninprez.przedszkole@gmail.com 
Szczegóły dotyczące Osoby i Dzieła 
nowej błogosławionej oraz samej uro-
czystości beatyfikacyjnej można znaleźć 
na stronie: www.sofiaczeska.pl 

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

VI Niedziela Wielkanocna – 
5.05 

 Miło ść zbawcza 
 
 Każde dobro pomnaża radości 
i nigdy nie może być nudne. 
Tam, gdzie jest życie, jest ruch 
i zmiana. W każdym dniu 
stajemy przed nowymi proble-
mami i zadaniami. Nie może-
my pozostawiać wszystkiego 
„po staremu”, znaczyłoby to 
ignorować naturę ludzką. 
Chrystus przez Ducha Święte-
go jest w Kościele źródłem 
zbawczego niepokoju. Każdo-
razowy Sobór Powszechny jest 
odpowiedzią Kościoła na ten 
właśnie zbawczy i błogosła-
wiony niepokój. O pierwszym 
Soborze w życiu Kościoła 
czytamy dziś w Dziejach 
Apostolskich. Kościół żyje 
zawsze tą świadomością, że w 
poszukiwaniu najlepszych 
rozwiązań bardzo wielu pro-
blemów towarzyszy mu świa-
tło i pomoc Ducha Świętego. 
To Nowe Jeruzalem, przedsta-
wione w drugim dzisiejszym 
czytaniu, jest budowane na 
fundamencie proroków i Apo-
stołów. Jerozolima w rozmia-
rach kosmicznych i w blasku 
ponadziemskim nie ma prze-
mijania. Cała jest wypełniona 
obecnością Boga i Baranka. Ta 
wizja wyjaśnia i ukierunkowu-
je naszą teraźniejszość. Nie 
jesteśmy sierotami. Mamy 
słowo zbawcze miłości Boga. 
Na pożegnanie Jezus obdarza 
swoich uczniów pokojem. Nie 
jest on rodzajem błogostanu 
prowadzącego do lenistwa i 
zastoju. Jest to twórczy niepo-
kój i prowadzi do głębszego 
rozumienia prawdy, którą 
objawił nam Chrystus i którą 
jest On sam. Bóg jest Miłością. 
Ludzie aż tak potrzebują 
miłości, że Bóg zlecił im ją 
przykazaniem: „Miłujcie się 
wzajemnie tak, jak Ja was 
umiłowałem”. 



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. 

WNIEBOWSTĄPIE-
NIE PAŃSKIE 

700 + Elżbieta Galewska 
w   r.śm. 
830 + Elżbieta Zachara i 
jej rodzina 
1000 zajęta 
1130 – o Boże bł. dla 
Piotra i Jolanty Modliń-
skich z racji urodzin ich 
urodzin 
1300 + Włodzimierz Pen-
conek 
1630 wolna  
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.11/ 
1800 + - dz.-bł. w 40 r. 
ślub Danuty i Edwarda 

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. 

10 maja, piątek 
700 – w int. wynagradza-
jącej za grzechy 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.9/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Lech Skrzypczak 
w 30 dniu po śm. 

11 maja, sobota 
700 – dz. za otrzymane 
łaski 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.10/ 
1800 + Zofia w 4 r.śm., 
Władysław w 17 r.śm. i 
Stanisław Augustowscy 

12 maja,  
6 NIEDZIELA  

WIELKANOCY, 


