
14 maja, wtorek, ŚW. 
MACIEJA, APO-

STOŁA, święto 
700 – dz.-bł. w 30 r. 
ślubu PP. Zbigniewa i 
Małgorzaty oraz o po-
trzebne łaski dla ich 
dzieci i wnuczki 
800 + Piotr w 1 r.śm., 
cr. Maszczaków, Bara-
nów i Moreniów  
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.13/ 

15 maja, środa 
700 + Zofia i Franci-
szek  
800 + Jerzy Iwiński /
greg.14/ 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Zofia 

INTENCJE MSZALNE 

 7 Niedziela  
Wielkanocna Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 

12.05.2013 

12 maja, 6 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY, 
WNIEBOWSTĄPIE-

NIE PAŃSKIE 
700 + Elżbieta Galew-
ska w   11 r.śm. 
830 + Elżbieta Zachara 
i jej rodzina 
1000 + Zofia, Stani-
sław, Albina (k) i Ma-
rian Wielgo, Władysła-
wa (k), Władysław i 
Leokadia Wojtyńscy 
1130 – o Boże bł. dla 
Piotra i Jolanty Mo-
dlińskich z racji uro-
dzin ich urodzin 
1300 + Włodzimierz 
Penconek 
1630 wolna  
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.11/ 
1800 – dz.-bł. w 40 r. 
ślub PP. Danuty i 
Edwarda 
13 maja, poniedzia-

łek, NMP Fatimskiej, 
wspomnienie dowolne 

700 + Bonifacy Kapita-
nowicz w 7 r.śm.    
800 + Jerzy Iwiński /
greg.12/ 
1800 + Tadeusz Kot w 
11 r.śm. i rodzice 

Sawicka z okazji imie-
nin;  

16 maja, czwartek, 
ŚW. ANDRZEJA 

BOBOLI, PATRONA 
POLSKI, uroczystość 

700 + Zdzisław Cyngot 
w 16 r.śm. i Zofia Pa-
jączkowska  
800 + Jerzy Iwiński /
greg.15/ 
1800 zajęta 

17 maja, piątek 
700 + Władysław Baran 
w 5 r.śm., jego rodzice 
i rodzeństwo, Witold i 
Wanda Szarszewscy i 
cr. Budziszewskich 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.16/ 
1800 Bierzmowanie  - 
w intencji wszystkich 
bierzmowanych 
zbiorowa za zmar-
łych: + Maria Osman 
w 15 r.śm., Henryk, 
Zofia Nowińska, Hele-
na Jarczyk; + Broni-
sław Gez;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  7 Niedzielę Wielkanocną - 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

12.05.2013 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej wspól-

nocie parafialnej dzieci z Domu Opieki Sióstr 
Serafitek z Poznania. Te kochane dzieci otoczo-
ne miłością szczególnie przez Siostrę Cecylię i 
cały zespół opieki witamy bardzo serdecznie. 
Słowem Bożym dzielić się Będzie z nami Ks. 
Wojciech. 

•  Dziś także o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. i ich 
rodziców. 

• Szczególnym modlitwom wiernych polecamy 
pięciu nowo wyświęconych księży diakonów 
naszej diecezji. 

•  Krucjata Ró żańcowa za Ojczyznę zaprasza na 
Mszę św. i Pokutny Marsz Różańcowy w War-
szawie, dziś 12 maja, godz. 16.00 w Sanktu-
arium Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie na 
Starym Mieście. 

•  Nowenna do Ducha św. odprawiana jest co-
dziennie do najbliższej niedzieli po Nabożeń-
stwie Majowym. 

•  Nabożeństwa majowe w naszej świątyni są 
odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

•  W czwartek - 16.05 - uroczystość św. Andrze-
ja Boboli - prezbitera i męczennika - patrona 
Polski i metropolii warszawskiej. 

•  W piątek 17.05 o godz. 18.00 młodzież z naszej 
parafii otrzyma sakrament Bierzmowania, któ-
rego udzieli jej Ks. Abp. Henryk Hoser. Zapra-
szamy wszystkich parafian i prosimy o modlitwę 
za kandydatów. W związku z tym zapraszamy 
wszystkich kandydatów na próby, które będą w 
poniedziałek, wtorek i środę /13, 14 i 15 maja/ 
po mszach św. wieczornych. 

•  W najbliższą niedzielę uroczystość Zesłania 
Ducha św. Kończy ona okres Komunii wielka-
nocnej. W tę też niedzielę będziemy gościć mu-

Dz 1,1-11 
Pan wśród radości 
wstępuje do nieba. 
Ef 1,17-23 
Łk 24,46-53 

 Jezus powie-
dział do swoich 
uczniów: Tak jest 
napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmar-
twychwstanie, w 
imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i 
odpuszczenie grze-
chów wszystkim 
narodom, począwszy 
od Jerozolimy. Wy 
jesteście świadkami 
tego. Oto Ja ześlę na 
was obietnicę moje-
go Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mie-
ście, aż będziecie 
uzbrojeni mocą z 
wysoka. Potem wy-
prowadził ich ku 
Betanii i podniósłszy 
ręce błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosła-
wił, rozstał się z nimi 
i został uniesiony do 
nieba. Oni zaś oddali 
Mu pokłon i z wielką 
radością wrócili do 
Jerozolimy, gdzie 
stale przebywali w 
świątyni, wielbiąc i 
błogosławiąc Boga. 



zyków z Ukrainy, absolwentów akademii mu-
zycznej im. Piotra Czajkowskiego, którzy przed-
stawią nam program zatytułowany jak 
"Przebaczająca miłość". W programie wystę-
pu usłyszymy przepiękne utwory zainspirowane 
postacią Matki Bożej Maryi: przykłady muzyki 
cerkiewnej, dawnej i wielkich dzieł instrumen-
talnych. Cały koncert będzie wpleciony w pięk-
ną poezję Błogosławionego Jana Pawła II. Rów-
nież będzie okazja posłuchać brzmienia dawne-
go instrumentu zwanego bandurą. Szczegóły i 
dodatkowe informacje są wywieszone na Afi-
szach przy wyjściu z kościoła.  

•  W niedzielę za tydzień /19.05/ o godz. 16.30 w 
dolnej kaplicy Msza św. dla tegorocznych kan-
dydatów do Bierzmowania, których też zapra-
szamy w piątek /17.05/ na Mszę św. na godz. 
18.00. 

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

•  Siostry Prezentki organizują wyjazd autokaro-
wy do Krakowa - Łagiewnik na Uroczystość 
beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia M. Zo-
fii 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 Szcze-
góły dotyczące Osoby i Dzieła nowej błogosła-
wionej oraz samej uroczystości beatyfikacyjnej 
można znaleźć na stronie: www.sofiaczeska.pl 

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

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Łukasz Lesław Brudnicki, kawaler z par. tut. 
Barbara Katarzyna Chojnacka, panna z par. Bł. 
Władysława z Gielniowa. w Warszawie 

VII Niedziela Wielkanocna – 
12.05 – Wniebowstąpienie 

Jedność w Chrystusie 
 
 Człowiek stworzony przez 
Boga na Jego obraz i podobień-
stwo jest równocześnie wezwa-
ny w Chrystusie do tego, aby w 
nim objawiło się to, co jest z 
Boga. Aby w każdym z nas 
objawił się w jakiejś mierze 
Bóg. Dzięki Chrystusowi ma 
dokonywać się nasze przebó-
stwienie w codziennym życiu, 
ukazującym światu nasze 
chrześcijańskie oblicze. Uwiel-
bienie Chrystusa przez Ojca jest 
zapowiedzią i zaczątkiem 
naszego uwielbienia i chwały. 
Stanowimy bowiem wszyscy 
jeden mistyczny organizm Ciała 
Kościoła, którego Głową jest 
wstępujący do nieba Jezus 
Chrystus. Ostateczne spotkanie 
z Bogiem w wieczności posiada 
już teraz wymiar doczesny. 
Przeróżne są sposoby obecności 
Boga wśród nas, lecz najbliżej 
spotkać Go możemy podczas 
tajemnicy Eucharystii – Chry-
stus stanowi centrum wszyst-
kich chrześcijan. Zaczęło się to 
w momencie, kiedy Syn Boży 
stał się człowiekiem, „w którym 
Bóg ma wielkie upodobane”. 
Jest tylko jeden problem, aby 
człowiek pozostał człowiekiem 
Bożym, aby poznał drogę do 
Ojca. Jest nią Chrystus sam. W 
Jezusie Chrystusie, Bóg stał się 
dla nas widzialny. „Kto mnie 
widzi, widzi i Ojca”. A więc 
być chrześcijaninem znaczy, 
mieć udział w człowieczeństwie 
Jezusa i w Jego bóstwie. W 
dzisiejszej Liturgii przeżywamy 
odejście Pana do Ojca. Aposto-
łowie długo patrzyli w niebo, 
bo tam jest nasza wspólna 
Ojczyzna, a Pan odszedł, „aby 
przygotować nam miejsce”. 



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. 

830 + Józef i Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000 – dz. w urodziny 
Wojciecha  
1130 + Helena, Zofia, 
Julia i Władysław  
1300 chrzty: Jan Kalic-
ki, Anna Skudlarska, 
Krzysztof Gawryś; 
wolna 
1630 wolna  
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.18/ 

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. 

18 maja, sobota 
700 + Kazimierz Kon-
stanty  
800 + Jerzy Iwiński /
greg.17/ 
1800 + Cecylia w 3 
r.śm., Stanisław i S. 
Józefina - Franciszka 
Miłkowscy, Henryka 
(k) i Stanisław Puław-
scy 
19 maja, 7 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY, 
ZESŁANIE DUCHA 

ŚW. 
700 + Mieczysław Mi-
zera 


