
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 
 

Wpłaty na budowę kościoła p.w. 
św. Benedykta moŜna 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. 

Julia Maria Rodak; – w 
int. Ojczyzny; - dz.-bł. w 
15 r. ślubu Sylwii i To-
masza z prośbą o bł. 
Boże dla Michała i cr.;  + 
Maria i Wacław Ziółkow-
scy; + Adam Pyszkiewicz 
w 2 r.śm.; + Orest Pęgier-
ski w 3 r.śm.; + Ryszard 
w 1 r.śm. i Zofia Brzozo-
wscy; + Halina w 3 r.śm. 
i Franciszek w 1 m-c po 
śm. Menczyńscy; + Sta-
nisław i Genowefa Frąc;  
1800  + Jadwiga Marcin-
kiewicz, Robert Cieślak i 
Jerzy Zalewski 

NA UCZTĘ PANA 
Tekst: ks. Stanisław Szczepaniec 
Melodia: ks. W. Kałamarz 
 
1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski, 
Danej przez Boga, najlepszego Ojca, 
Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, 
Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą. 
 
2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu, 
I zakosztujmy niebiańskiego Chleba, 
To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 
Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 
 
3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, 
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia 
I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 
Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli. 
 
4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, 
Moc jednoczenia potęgą Miłości, 
Abyśmy byli świadkami Chrystusa 
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga. 

1800 + Bogumiła Trzecia-
kowska w 22 r.śm. 
1800 zajęta 

6 kwietnia,  
5 NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
700 + Aleksandra (k) i 
Adam Malinowscy 
830 zajęta 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzienni-
ka  
1130 + Marianna w 11 
r.śm., Czesław w 16 r.śm. 
i Tadeusz w 6 r.śm. Wy-
rzykowscy  
1300 zbiorowa: chrzest: 

Szymon Świderscy 
1000 wolna 
1800 + Marianna, Henryk, 
Maria i Wera Zarzyccy i 
zm. z cr. 
1930 – w int. beatyfikacji 
sługi Bożej Wandy Mal-
czewskiej oraz o potrzeb-
ne łaski dla rodz. Mal-
czewskich 

1 kwietnia, wtorek 
700 – w int. powołań do 
zgromadzenia SRM 
1000 + Zbigniew i Zbi-
gniew  
1800 + Ryszard Żebrow-
ski w dniu imienin 
1930 – o bł. Boże dla 
Karolinki, Kasi i Szymo-
na  

2 kwietnia, środa  
700 wolna 
1000 + rodzice: Wanda i 
Witold Szarszewscy, 
dziadkowie: Szarszewscy 
i Budziszewscy 
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-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
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30 marca,  
4 NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
700 + Marian Gałecki w 
12 r.śm. 
830 + Sławomir Grądzki 
w 9 r.śm., zm. z cr.: 
Grądzkich, Leniec i Kluz 
1000 – Aby Zmartwych-
wstały Pan napełnił na-
dzieją serca osób do-
świadczanych przez ból i 
chorobę, a rządzący pro-
mowali ochronę świata 
stworzonego i sprawiedli-
wy podział dóbr i zaso-
bów naturalnych 
1000 – dz.-bł. w 90 uro-
dziny Tadeusza Arci-
szewskiego z prośbą o 
zdrowie, Boże bł. i opie-
kę MB 
1130 + Zofia Dymek w 10 
r.śm.  
1300 + Zdzisław Przeź-
dziak w 11 r.śm., jego 
rodzice i teściowie, Hen-
ryk Kozicki i Henryk 
Dołęga 
1800 + Anna i Stefan 
Krzemińscy, zm. z cr.: 
Krzemińskich i Stajnia-
ków 
31 marca, poniedziałek 

700 + Władysław (k), 
Izabela, Antoni, Leonard 
i Bogumił Sadowscy, 
Kazimiera, Janina, Anna i 

żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; + Natalia, Walenty, 
Helena, Julia, Władysław, 
Ireneusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; + Elżbieta 
Scholl w 30 dniu po śm.;  
1930 + Zofia, Henryk, 
Stefan i Henryk Flejsze-
rowie, zm. z rodz. Flej-
szerów i Dziemirów 

3 kwietnia, czwartek 
700 wolna 
800 + cr. Nejmanów 
1800 zajęta 
1800 zajęta 

4 kwietnia, piątek 
700 – dz.-bł. z prośbą o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Jana Bilskiego i cr.  
800 + Jarosław Lasota w 4 
r.śm. 
1630 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Maria Kosiorek w 
30 dniu po śm.; + Lucjan 
w 6 r.śm.; + Kazimierz 
Długokęski;  

5 kwietnia, sobota 
700 – wynagradzająca za 
grzechy duchowieństwa 
800 zajęta 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkiego Postu 

30.03.2014 r. 
 
 Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do 
obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje kate-
chumenów do obchodu paschalnego misterium przez różne 
stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez 
wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres 
Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Św. 
Krzyżma.  
 
• Rekolekcje Wielkopostne. Od dziś  do środy - 02.04 - 

rekolekcje prowadzić będzie ks. Sławomir Żarski. Tema-
tem tegorocznych rekolekcji będzie Bł. Jan Paweł II w 
perspektywie kanonizacji. Towarzyszyć nam będzie rów-
nież Sługa Boża Wanda Malczewska z przesłaniem we-
wnętrznej wolności. Dodać należy, że w naszej parafii żyje 
bliska rodzina Sługi Bożej.  
Plan spotkań rekolekcyjnych będzie następujący: niedziela 
według porządku świątecznego; poniedziałek, wtorek i 
środa o godz. 7, 10, 18 i 19.30. Nie będzie mszy św. o 
godz. 8.00 i 9.00. 

•  Dziś po mszach św. zapraszamy do zakrystii kandydatów 
do Bierzmowania po odbiór wzoru podania z prośbą o 
jego udzielenie.   

•  Od dzisiejszej niedzieli Parafialny Caritas rozprowadzać 
będzie świece wielkanocne, paschaliki i piękne świece 
kanonizacyjne z wizerunkiem Ojca św. Zachęcamy gorąco 
do nabywania. Dochód przeznaczony jest na budowę Po-
mnika Placówki dla osób chorych i pokrzywdzonych im. 
Św. Jana Pawła II. Świecę można zapalić w Dniu Beatyfi-
kacji albo zachować na szczególną okazję".  

•  Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy wysłali paczkę na Ukrainę. 20. adresów podjęto w 
ubiegłą niedzielę. 

•  Dziś IX Marsz Świętości Życia zorganizowany pod 
patronatem biskupów warszawskich; rozpoczęcie Mszą 
św. o godz. 12.30 w katedrze Warszawsko-Praskiej, wyru-
szenie pod Kolumnę Zygmunta o 13.30 i koncert Joszko 

Brody z dziećmi w kościele Św. Krzyża o godz. 14.30. 
Zapraszamy i zachęcamy! 

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 uczest-
niczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym. 

•  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest Droga 
Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00.  

•  W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i I sobo-
ta m-ca. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 15.00. W piątek o godz. 9.00 udamy się 
do chorych, od godz. 16.00 spowiedź i o 16.30 Msza św. z 

1 Sm 16,1b.6-7.10-
13a  
Pan mym paste-
rzem, nie brak mi 
niczego   
Ef 5,8-14 
J 9,1-41  

 Jezus przechodząc 
obok ujrzał pewnego człowie-
ka, niewidomego od urodze-
nia. Uczniowie Jego zadali Mu 
pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, 
że się urodził niewidomym - 
on czy jego rodzice? Jezus 
odpowiedział: Ani on nie 
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale 
/stało się tak/, aby się na nim 
objawiły sprawy Boże. Potrze-
ba nam pełnić dzieła Tego, 
który Mnie posłał, dopóki jest 
dzień. Nadchodzi noc, kiedy 
nikt nie będzie mógł działać. 
Jak długo jestem na świecie, 
jestem światłością świata. To 
powiedziawszy splunął na 
ziemię, uczynił błoto ze śliny i 
nałożył je na oczy niewidome-
go, i rzekł do niego: Idź, ob-
myj się w sadzawce Siloam - 
co się tłumaczy: Posłany. On 
więc odszedł, obmył się i 
wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: Czyż to 
nie jest ten, który siedzi i 
żebrze? (…) Zaprowadzili 
więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. (…) Jezus usły-
szał, że wyrzucili go precz, i 
spotkawszy go rzekł do niego: 
Czy ty wierzysz w Syna Czło-
wieczego? On odpowiedział: 
A któż to jest, Panie, abym w 
Niego uwierzył? Rzekł do 
niego Jezus: Jest Nim Ten, 
którego widzisz i który mówi 
do ciebie. On zaś odpowie-
dział: Wierzę, Panie! i oddał 
Mu pokłon. (…) 

udziałem dzieci. W sobotę nabożeństwo rozpocznie się o 
godz. 6.30 modlitwą Różańcową. 

•  W przyszłą niedzielę - 06 kwietnia gościć będziemy ks. 
Tadeusza Swerczyńskiego z Kazachstanu. Modlitwą i 
Słowem Bożym będzie nas umacniał w wielkopostnych 
postanowieniach. 

•  W niedzielę - 06 kwietnia o godz. 13.00 zapraszamy do 
wspólnej modlitwy we Mszy Św. za Ojczyznę. Asystę 
liturgiczną poprowadzą uczestnicy Motocyklowego Rajdu 
Katyńskiego. Po tej Mszy św. nastąpi przejazd motocykli-
stów do katedry św. Jana Chrzciciela na Starówce na 
uroczyste nabożeństwo o godz. 15.00 za  więźniarki obo-
zu koncentracyjnego w Ravensbruck 

•  "Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Chata z pomysłami" zaprasza w 
niedziele 6 i 13 kwietnia na świąteczne kiermasze wyro-
bów rękodzielniczych wykonanych przez podopiecznych 
prowadzonego obok naszej parafii Środowiskowego Do-
mu Samopomocy. Kiermasze odbędą się przed kościołem. 
Dochód zostanie przeznaczony na wsparcie wakacyjnego 
obozu.  

•  W najnowszym numerze Salve Regina na Wielki 
Post między innymi rozmowa z naszym rezydentem ks. dr
-m Eugeniuszem, refleksje sióstr z czterech zgromadzeń 
w Aninie o poście, jałmużnie i modlitwie oraz sylwet-
ka Louisa de Funèsa – wybitnego aktora i stuprocentowe-
go katolika. Zachęcamy do lektury! 

•  Redakcja młodsza Salve Regina, czyli koło dziennikar-
skie SP 218, poleca uwadze swoje dwa nowe filmy: O 
działalności Koła Caritas i reportaż z rekolekcji szkol-
nych. Filmy są na stronie parafialnej. 

•  Kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele 
odbędzie się za tydzień, 07.04 po wieczornej adoracji o 
godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy! 

•  12.04 wyjazd kandydatów do Bierzmowania do katedry 
na spotkanie młodzieży. Powrót ok. godz. 14.00. Zbiórka 
przy kancelarii o godz. 9.00. Zapraszamy też do zakrystii 
po odbiór formularzy podań z prośbą o udzielenie Bierz-
mowania. 

•  Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w przygo-
towaniu palm. „Zielone” i bazie można przynosić do 
zakrystii. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Franciszek Żebrowski, wdowiec z par. tut. Bożena 

Wścisły-Kandybowicz, wdowa z par. Zesłania Ducha 
Św. w Warszawie 

⇒ Sebastian Andrzej Taczalski, kawaler z par. tutejszej i 
Ewa Monika Kępa, panna z par. Narodzenia Pańskiego 
w Błoniu 

IV Niedziela  

Wielkiego Postu – 30.03 

 Ujrzeć Światło 
 

 Nosimy w sobie 
swoje „tak” lub „nie”: nie 
będę służył, nie uwierzę, nie 
będę miłował bliźniego, nie 
będę pracował nad sobą itd. 
Skutki tego „nie” ogarniają 
swym zasięgiem wielu ludzi. 
Przechodzą nawet na następ-
ne pokolenia. Widzimy to 
nie tylko w dzisiejszych 
czytaniach liturgicznych, ale 
także w najnowszej historii. 
Jezus idąc na śmierć krzyżo-
wą niósł w swoim Krzyżu 
losy całego świata, niósł 
autentyczną prawdę ludzkie-
go cierpienia, uniżenia i 
tortury śmierci. Czy mamy 
przejść obojętni i zaślepieni 
obok takiej Miłości? O tym 
zadecydują nasze uczynki. 
Niewidomy ujrzał Światło. 
Zwróćmy jednak uwagę, że 
w dzisiejszych czytaniach 
cuda i znaki Jezusa jednych 
prowadzą do wiary, innych 
do zatwardziałości i zaśle-
pienia. Takie pełne widzenie 
Chrystusa zostało tylko 
niektórym dane. Na przy-
kład Paweł Apostoł jadąc do 
Damaszku spotkał po drodze 
Jezusa, ujrzał Go i zrozumiał 
głębię powołania. My w 
sposób doskonały dopiero 
„po tamtej stronie” poznamy 
Boga „twarzą w twarz” i 
zrozumiemy. Wszystko 
wskazuje na to, że pomimo 
naukowej mądrości naszych 
czasów i znajomości tego 
świata, trzeba nam przetrzeć 
oczy i dotknąć sumienia, 
„abyśmy postępowali jak 
dzieci światłości”. Rekolek-
cje wielkopostne są do takiej 
refleksji dobrą okazją. 


