
stanty 
22 maja, środa 

700 + Helena i Andrzej   
800 + Jerzy Iwiński /
greg.21/ 
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; - w int. ks. 
Adama w r. święceń 
kapłańskich;  - w int. 
Zofii z okazji imienin i 
Agnieszki z racji 40 
urodzin o Boże bł. i 
opiekę MB i za + Stani-
sław (m); + ks. Wiesław 
Kalisiak; + cr. Uraw-
skich i Górczyńskich; + 
Franciszek w 28 r.śm. i 
zm. z rodz. Tomkielów i 
Wierzbickich; + Barbara 
Skajster w 30 dniu po 
śm.; + Lucjan Popławski 
w 15 r.śm.;  

 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zesłania Ducha św. 

12.05.2013 

19 maja, NIEDZIELA 
ZESŁANIA  

DUCHA ŚW. 
700 + Mieczysław Mize-
ra 
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 Marian 
Kalicki, Anna Skudlar-
ska, Krzysztof Gawryś; 
+ Piotr Fundała w 4 
r.śm.;  
1630 wolna  
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.18/ 
20 maja, poniedziałek, 

NMP MATKI KO-
ŚCIOŁA, święto 

700 + Janina Nowacka 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.19/ 
1800 + zm. rodzice: Mar-
cin i Marianna  
21 maja, wtorek, święto 
700 + Jerzy Iwiński /
greg.20/ 
800 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Aleksandry, 
Barbara, Jagody i Marii   
1800 + Kazimierz Kon-

23 maja, czwartek, 
Jezusa Chrystusa Naj-

wyższego Kapłana, 
święto 

700 + ks. Tadeusz, Stani-
sław, Tadeusz, Maria i 
Zofia Wardzyńscy, i 
Anna Duszczyk 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.22/ 
1645 I Komunia św. 
1800 + Henryk, Marian-
na, Marian i Weronika 
Zarzyccy 
24 maja, piątek, NMP 
Wspomożycielki Wier-

nych, wspomnienie 
700 – o Bożą opiekę i bł. 
dla Wojciecha  
800 + Jerzy Iwiński /
greg.23/ 
1645 I Komunia św. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz.-bł. w int. 
Marcina z prośbą o po-
trzebna łaski na drodze 
powołania; + Janina i 
Michał Misztal, Stefa-
nia, Jan, Zdzisław 
Karcz; + Maria w 10 
r.śm. i Stanisław w 6 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zesłania Ducha św. 

19.05.2013 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę uroczystość Zesłania 

Ducha św. Kończy ona okres Komunii wielka-
nocnej.  Dziś można uzyskać odpust zupełny za 
udział w śpiewie hymnu O stworzycielu Duchu 
przyjdź. Dziś też będziemy gościć muzyków z 
Ukrainy, absolwentów akademii muzycznej im. 
Piotra Czajkowskiego, którzy przedstawią nam 
program zatytułowany jak "Przebaczająca 
miłość". W programie występu usłyszymy 
przepiękne utwory zainspirowane postacią Mat-
ki Bożej Maryi: przykłady muzyki cerkiewnej, 
dawnej i wielkich dzieł instrumentalnych. Cały 
koncert będzie wpleciony w piękną poezję Bło-
gosławionego Jana Pawła II. Również będzie 
okazja posłuchać brzmienia dawnego instru-
mentu zwanego bandurą. Szczegóły i dodatko-
we informacje są wywieszone na Afiszach przy 
wyjściu z kościoła.  

•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 w dolnej 
kaplicy Msza św. dla tegorocznych kandyda-
tów do Bierzmowania. 

•  Jutro święto NMP Matki Ko ścioła. Msze św. 
jak w dzień powszedni. 

•  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbę-
dzie się 23 maja /czwartek/ podczas Mszy św. o 
godz. 16.45w obchodzone po raz pierwszy w 
Polsce święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
Kapłana. Zaś Uroczysta I Komunia Św. będzie 
miała miejsce w niedzielę - 26 maja na Mszy św. 
o godz. 10.00. Już dzisiaj zawierzamy dzieci i 
ich rodziny wstawiennictwu Matki Bożej i Św. 
Józefa. Prosimy naszych parafian, którzy zwykle 
uczęszczają na te godzinę, aby przyszli na inną z 
godzin, udostępniając miejsca rodzinom dzieci. 

• Z racji na Pierwszą Komunię Świętą w naszej 
parafii Msza św. według intencji Kół Różańco-
wych będzie odprawiona 26 maja 2013 o godz. 

Dz 2,1-11 
Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi zie-
mię 
1 Kor 12,3b-7.12-
13; J 20,19-23 

 Wieczorem w 
dniu Zmartwych-
wstania, tam gdzie 
przebywali ucznio-
wie, gdy drzwi by-
ły zamknięte z oba-
wy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Po-
kój wam! A to po-
wiedziawszy, poka-
zał im ręce i bok. 
Uradowali się za-
tem uczniowie uj-
rzawszy 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 powie-
dział im: Weźmij-
cie Ducha Święte-
go! Którym odpu-
ścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a 
którym zatrzyma-
cie, są im zatrzy-
mane. 



8.30. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w 
grupach. 

•  2 czerwca w niedzielę w uroczystość Naj-
świętszej Trójcy o godz. 10.00 zapraszamy 
dzieci rocznicowe wraz z rodzinami na Uro-
czystą Rocznicę I Komunii Św. 

• W niedzielę, 2 czerwca Stowarzyszenie 
„Chata z pomysłami” serdecznie zaprasza do 
wspólnego świętowania jubileuszu 10-lecia 
działalności. Po Mszy Świętej o godz. 11:30, w 
czasie której będziemy się modlić w intencji 
Stowarzyszenia, rozpoczną się koncerty, spek-
takle teatralne 
i tańce w „Jurcie Muzykantów”, czyli wielkim 
namiocie na terenie zielonym koło parkingu. 
Dzieci zapraszamy szczególnie na spektakl 
muzyczny, warsztaty ceramiczne, filcowania, 
biżuterii oraz wspólne muzykowanie.  Szczegó-
ły obchodów na plakacie i w gazetce parafial-
nej „Salve Regina”.  

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

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

•  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 

⇒ Mateusz Marek Jędrzejczyk, kawaler 
Małgorzata Maria Cyganek, panna, oboje z 
par. Św. Jana Kantego w Warszawie 

⇒ Grzegorz Warchoł, kawaler 
Karolina Wanda Opolska, panna, oboje z par. 
Św. Jakuba w Warszawie 

 Niedziela  

Zesłania Ducha Świętego – 19.05 

Tchnienie Ducha Świętego 

 
 Tchnienie Ducha 

Świętego idzie przez całą historię 
Kościoła. Wciąż na nowo i w 
sposób niepojęty dostrzegamy Jego 
obecność i działanie. Jak Chrystus 
udzielił Ducha Świętego Aposto-
łom, jak posłał Go zgromadzonemu 
ludowi w Jerozolimie w dniu 
Pięćdziesiątnicy, tak użycza Go i 
nam, byśmy byli jedno, silni 
miłością i wiarą, umocnieni Jego 
siedmiorakimi darami. Gdyby dziś 
św. Paweł zapytał nas, jak kiedyś 
Efezjan, czy otrzymaliśmy Ducha 
Świętego, może wielu odpowie-
działoby jak oni: „nawet nie słysze-
liśmy, że istnieje Duch Święty”. A 
przecież Duch Święty, ze swymi 
darami i charyzmatami, prowadzi 
nas do dojrzałości i pełni życia 
Bożego. Mocą otrzymanego Ducha 
Świętego mogą Apostołowie 
rozdawać łaski zbawienia i odpusz-
czać grzechy. Z chwilą gdy Duch 
Święty oświecił ich umysły – 
zrozumieli naukę, którą mieli 
głosić, pojęli istotę Królestwa, 
które mieli budować i dawać o nim 
świadectwo życia. Przez wieki 
wzbudza Kościołowi świętych, daje 
wolę i siłę męczennikom i wyznaw-
com. Jest Obrońcą i Duszą Kościo-
ła, ożywia i jednoczy wszystkie 
Jego członki. Dziś tak bardzo 
trzeba, aby znów zstąpił i odnowił 
oblicze ziemi, naszej ziemi. Ze-
wnętrzne zjawiska zstąpienia 
Ducha Świętego na Apostołów – 
przeminęły. Pozostała nowa rze-
czywistość. Oto z garstki prostych, 
bojaźliwych i niezdecydowanych 
uczniów powstał prężny i szybko 
rozrastający się Kościół misyjny. 
To tchnienie Ducha Świętego idzie 
poprzez całą historię Kościoła. 
Dostrzegamy Jego obecność i 
działanie. „Będę prosił Ojca za 
wami, a innego Pocieszyciela wam 
da”. Ducha miłości, pokoju i 
jedności wraz z uzbrojeniem do 
przebaczania, wytrwałości i zdecy-
dowania. Prosimy, by Duch Św. 
zstąpił na nas, kiedy nie możemy 
porozumieć się w sprawie pokoju, 
sprawiedliwości, podziału dóbr, 
jedności chrześcijan, zgody w 
domu rodzinnym i w społeczeń-
stwie. 



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. 

wania, a tam, gdzie 
wpływ sekularyzacji jest 
silniejszy, wspólnoty 
chrześcijańskie potrafiły 
skutecznie prowadzić 
nową ewangelizację 
1000 I Komunia św.  
1130 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krystyny i 
Stanisława oraz + Le-
okadia, Franciszek i 
Stanisław  
1300 + Zofia i Józef 
Cyburt 
1300 – dz.-bł. w 80 uro-
dziny Tadeusza i 54 r. 
ślubu Zofii i Tadeusza z 
prośbą o bł. Boże dla cr. 
1800 zajęta 

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. 

r.śm. Zając;  
25 maja, sobota 

700 – w int. Parafian 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.24/ 
1645 I Komunia św. 
1800 + Danusia Łysik w 
2 r.śm., rodzice: Jan i 
Janina Flisek, Józef i 
Zofia Łysik  
26 maja, NIEDZIELA 

NAJŚW. TRÓJCY 
700 + Jerzy Iwiński /
greg.25/ 
830 – Aby przeważała 
wśród ludów kultura 
dialogu, słuchania i 
wzajemnego poszano-


