
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. 

munda 
1130 - zajęta 
1300 + Jerzy Mróz w 13 
r.śm., zm. z rodz. Mróz i 
Helena Skorupka w 1 
r.śm. 
1800 + Marianna, Józef i 
Jerzy Pośnik, rodz.: Po-
śników i Matyjów, Han-
na Leszczyńska, Teodo-
zja Denisiuk, Leokadia, 
Wiktor i Seweryn Woź-
niak, rodz.: Woźniaków, 
Mioduchowskich i Al-
berskich 

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. 

13 kwietnia,  
6 NIEDZIELA  
PALMOWA  

MĘKI PAŃSKIEJ  
700 - dz.-bł. w 12 r. ślubu 
Jolanty i Mirosława z 
prośbą o bł. Boże dla 
Michała i cr. 
830 + Stanisław, Janina, 
Marianna, Michał i Wła-
dysław Wochniak Józef i 
Józefa Pełka 
1000 + Helena Bubik w 
15 r.śm., Anna Chirkow-
ska, zm. z rodz. Bubi-
ków, Kowalowskich i 
Jaworskich 
1130 – dz. – bł w 50. r. 
ślubu PP Jolanty i Ed-

r.śm. i Zofia, Tadeusz  
Brzozowscy; + Halina w 
3 r.śm. i Franciszek w 1 
m-c po śm. Menczyńscy; 
+ Stanisław i Genowefa 
Frąc; + Augustyn i Roza-
lia Jóźwik i ich dzieci 
1800  + Jadwiga Marcin-
kiewicz, Robert Cieślak i 
Jerzy Zalewski 

7 kwietnia,  
poniedziałek 

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Józefa (k) i Stefan 
Stępień, Anna Kuśnierz 
1800 + Anna Turska 

8 kwietnia, wtorek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Kazimierz Kon-
stanty w 1 r.śm. 
1800 + zm. z cr. Niewia-
domskich 

9 kwietnia, środa  
700 wolna 
700 wolna 
800 wolna 
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 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Wielkiego Postu 

06.04.2014 

6 kwietnia,  
5 NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
700 + Aleksandra (k) i 
Adam Malinowscy 
830 + Stanisław Kacz-
marski, jego siostra i 
rodzice 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika  
1130 + Marianna w 11 
r.śm., Czesław w 16 
r.śm. i Tadeusz w 6 r.śm. 
Wyrzykowscy  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Julia Maria Rodak; – w 
int. Ojczyzny; - dz.-bł. 
w 15 r. ślubu Sylwii i 
Tomasza z prośbą o bł. 
Boże dla Michała i cr.;  - 
z prośbą o zdrowie i 
Boże błogosławieństwo  
dla Aliny i Tomasza; - o 
łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo dla 
Anny i Kazimierza; + 
Ryszard Paszkiewicz 
zamordowany w Katyniu 
w r. urodzin, imienin i 
śmierci, + Maria i Wa-
cław Ziółkowscy; + 
Adam Pyszkiewicz w 2 
r.śm.; + Orest Pęgierski 
w 3 r.śm.; + Ryszard w 1 

całym świecie; - za Kru-
cjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Natalia, Wa-
lenty, Helena, Julia, Wła-
dysław, Ireneusz, Lucyna 
Tyl i Ryszard; 
10 kwietnia, czwartek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Zofia i Henryk 
Wojciechowscy i zm. z 
cr. 

11 kwietnia, piątek 
700 wolna 
800 zajęta 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Władysława (k) 
Gałda w 31 r.śm.;  

12 kwietnia, sobota 
700 wolna 
800 – o zdrowie, nawró-
cenie, dobra pracę i bł. 
Boże w rodzinie 
1800 + Stanisław Jedynak 
w 11 r.śm. 
1800 + Czesława (k) w 6 
r.śm., Czesław i Janusz 
Komarowie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkiego Postu 

06.04.2014 r. 
 
 Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do 
obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje 
katechumenów do obchodu paschalnego misterium 
przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a 
wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnie-
nie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Po-
pielcowej do Mszy Św. Krzyżma.  
 
•  Dzisiejszej niedzieli - 06 kwietnia gościmy ks. Tade-

usza Swerczyńskiego z Kazachstanu. Modlitwą i 
Słowem Bożym będzie nas umacniał w wielkopost-
nych postanowieniach. 

•  Dziś o godz. 13.00 zapraszamy do wspólnej modli-
twy we Mszy Św. za Ojczyznę. Asystę liturgiczną 
poprowadzą uczestnicy Motocyklowego Rajdu Katyń-
skiego. Po tej Mszy św. nastąpi przejazd motocykli-
stów do katedry św. Jana Chrzciciela na Starówce na 
uroczyste nabożeństwo o godz. 15.00 za  więźniarki 
obozu koncentracyjnego w Ravensbruck 

•  Od dzisiejszej niedzieli Parafialny Caritas rozpro-
wadzać będzie świece wielkanocne, paschaliki i pięk-
ne świece kanonizacyjne z wizerunkiem Ojca św. Za-
chęcamy gorąco do nabywania. Dochód przeznaczony 
jest na budowę Pomnika Placówki dla osób chorych i 
pokrzywdzonych im. Św. Jana Pawła II. Świecę moż-
na zapalić w Dniu Kanonizacji albo zachować na 
szczególną okazję.  

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 
uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pa-
syjnym. 

•   Ostatnie w tym Wielkim Poście nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. 11.04 - w piątek po Mszy św. 
godz. 18.00 zapraszamy na wspólną - ostatnią i jedną 
w tym dniu - Drogę Krzyżową ulicami: Bosmańską, 
Trawiastą i VI Poprzeczną. Przynosimy ze sobą lam-
piony. Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 nie będzie.  

•  "Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Chata z pomysłami" za-
prasza dziś i w następną niedzielę 6 i 13 kwietnia na 
świąteczne kiermasze wyrobów rękodzielniczych 
wykonanych przez podopiecznych prowadzonego 
obok naszej parafii Środowiskowego Domu Samopo-

Ez 37,12-14 
Bóg Zbawicie-
lem, pełnym mi-
łosierdzia  
Rz 8,8-11 
J 11,1-45  

 Był pewien chory, 
Łazarz z Betanii, z miejscowo-
ści Marii i jej siostry Marty. 
Maria zaś była tą, która nama-
ściła Pana olejkiem i włosami 
swoimi otarła Jego nogi. Jej to 
brat Łazarz chorował. Siostry 
zatem posłały do Niego wiado-
mość: Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz. Jezus 
usłyszawszy to rzekł: Choroba 
ta nie zmierza ku śmierci, ale 
ku chwale Bożej, aby dzięki 
niej Syn Boży został otoczony 
chwałą. A Jezus miłował Martę 
i jej siostrę, i Łazarza. Mimo 
jednak, że słyszał o jego choro-
bie, zatrzymał się przez dwa 
dni w miejscu pobytu. Dopiero 
potem powiedział do swoich 
uczniów: Chodźmy znów do 
Judei. (…) Kiedy Jezus tam 
przybył, zastał Łazarza już do 
czterech dni spoczywającego w 
grobie. (…) Jezus rzekł: Usuń-
cie kamień. Siostra zmarłego, 
Marta, rzekła do Niego: Panie, 
już cuchnie. Leży bowiem od 
czterech dni w grobie. Jezus 
rzekł do niej: Czyż nie powie-
działem ci, że jeśli uwierzysz, 
ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto 
więc kamień. Jezus wzniósł 
oczy do góry i rzekł: Ojcze, 
dziękuję Ci, żeś mnie wysłu-
chał. Ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz. Ale ze 
względu na otaczający Mnie 
lud to powiedziałem, aby 
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 
To powiedziawszy zawołał 
donośnym głosem: Łazarzu, 
wyjdź na zewnątrz! (…) 

mocy. Kiermasze odbędą się przed kościołem. Do-
chód zostanie przeznaczony na wsparcie wakacyjne-
go obozu.  

•  Redakcja młodsza Salve Regina, czyli koło dzien-
nikarskie SP 218, poleca uwadze swoje dwa nowe 
filmy: O działalności Koła Caritas i reportaż z reko-
lekcji szkolnych. Filmy są na stronie parafialnej. 

•  Kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o Koście-
le odbędzie się jutro, 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. Zapra-
szamy też do zakrystii po odbiór formularzy podań z 
prośbą o udzielenie Bierzmowania. 

•  Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc w 
przygotowaniu palm. „Zielone” i bazie można przy-
nosić do zakrystii. W przyszłą niedzielę obchodzić 
będziemy Niedzielę Palmową. Dochód ze sprzedaży 
palemek będzie naszym wsparciem dla parafii Św. 
Benedykta na Sadulu. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
• Restauracja Sielanka serdecznie zaprasza do wspól-

nego malowania pisanek. Przynosimy wszystko 
czym, można pomalować i ozdobić pisanki. Jajka 
przygotuje Sielanka. Dla wszystkich uczestników 
przygotowano biały barszcz. Sobota; 12.04 w godz. 
11.00-15.00., róg ul. Krawieckiej i Kajki. Uczestnicy 
będą mogli przekazać pisanki na akcję, gdzie podczas 
Niedzieli Palmowej będą one rozprowadzane wśród 
Parafian za symboliczny dar, który zostanie przekaza-
ny na Caritas. 

• Organizatorzy Komitetu PiS w Wesołej serdecznie 
zapraszają na spotkanie z panem prof. Janem Szysz-
ko, które odbędzie się we środę, 9.04 o godz. 18.00 w 
sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnicy Wesoła 
ul. 1 Praskiego Pułku 31. (Wesoła Centrum) Temat 
spotkania: Czy staniemy się narodem bez ziemi? 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Sebastian Andrzej Taczalski, kawaler z par. tutej-

szej i Ewa Monika Kępa, panna z par. Narodzenia 
Pańskiego w Błoniu 

⇒ Nicholas Como, kawaler i Daria Małgorzata Giziń-
ska, panna oboje z par. tutejszej 

⇒ Przemysław Krzysztof Jaroszewski, kawaler i Lena 
Romanowska, panna, oboje z par. w Międzylesiu 

V Niedziela Wielkiego Postu 
– 6.04 

Chodzi o życie 

 Cały świat jest dzisiaj 
podobny do chorego Łazarza. 
W wielu dziedzinach ludzkość 
stanęła nad Rubikonem w swej 
inwazji, a tej granicy przekro-
czyć jej nie wolno. Dlatego 
chcielibyśmy wiedzieć co 
dzieje się w ludzkiej krwi, jak 
głęboko jest zatruty ludzki 
duch i jak wyjść „z mroku i 
cienia śmierci”. Dzisiejsza 
liturgia dotyka tej tajemnicy. 
Chodzi o życie, które się odzy-
skuje powracając do Boga. Bóg 
jest Bogiem żywych i nas 
przebywających z dala od 
Niego, jakby w obcym świecie, 
wzywa abyśmy zbliżyli się do 
Niego i żyli w Jego obecności. 
Wskazał nam drogę i znaki 
abyśmy nie błądzili. Stał się 
Człowiekiem we wszystkim 
podobnym do nas, prócz grze-
chu. Stał się „Drogą, Prawdą i 
Życiem”. To przeprowadzanie 
nas ze śmiertelności do nie-
śmiertelności jest dziełem i 
darem Ducha Świętego, który 
mieszka i działa w nas od 
chwili chrztu świętego. Gdy 
zmniejsza się przestrzeń mię-
dzy Bogiem a nami,  zwiększa 
się nadzieja na ujrzenie wiecz-
ności choćby w znaku zwięk-
szającego się światełka w 
tunelu bólu i rozpaczy, choćby 
w rozbłysku zrozumienia 
mądrości spadającego jesienne-
go liścia i wzrastającej wiosną 
stokrotki. Z rzeczy różnych: 
małych i wielkich, ciemnych i 
jasnych, powstać może wielka 
jak ludzkość harmonia życia na 
ziemi „ludzkich serc i kości”. 
Chrystus trzykrotnie stanął sam 
na sam wobec faktu śmierci: w 
domu Jaira, przy marach mło-
dzieńca z Naim i nad grobem 
Łazarza. Do świadectwa, które 
dają trzej wskrzeszeni ludzie 
dodaje Chrystus swoje zmar-
twychwstanie, a każdy, kto żyje 
i wierzy w Niego, nie umrze na 
wieki. 


