
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 

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 mieszkańca-
mi nieba, 
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbie-
nia 
I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 
Byśmy brzemiona razem dźwigać 
mogli. 
 
4. Zabierzmy z sobą ogień miło-
sierdzia, 
Moc jednoczenia potęgą Miłości, 
Abyśmy byli świadkami Chrystu-
sa 
I z Janem Pawłem nieśli światu 
Boga. 

bł. w 1 r. ślubu Pawła i 
Kasi z prośbą o szczęśliwe 
rozwiązanie; - dz.-bł. w 21. 
r. ślubu z prośbą o bł. Boże 
dla cr. Żukowskich;  - o 
łaskę zdrowia dla Romana 
za wstawiennictwem bł. JP 
II; + Barbara Skajster w 1 
r.śm.; + Ryszard Paszkie-
wicz zamordowany w 
Katyniu w r. urodzin, imie-
nin i śmierci, Ryszard 
Paszkiewicz w r. urodzin, 
imienin i w 4 m-cu po śm. i 
Irena Paszkiewicz; + Ma-
rian Fluksik w 11 r.śm. i 
jego rodzice; + Jerzy Skar-
żyński, Franciszek i Maria 
Sznajder;  
1800 + Jadwiga i Stanisław 
Frejlak oraz zm. z ich 
rodzin 

Niedziela Palmowa – 13.04 

Świadomi Chrystusa 
 

 Dziś sercem i 
umysłem pójdziemy zbaw-
czymi śladami wydarzeń 
historycznych w życiu 
Jezusa Chrystusa. Uroczysty 
wjazd Jezusa do Jerozolimy 
opisują wszyscy czterej 
Ewangeliści. Głębię tych 
wydarzeń  zr ozumiel i 
uczniowie Chrystusa dopie-
ro później. Cichy i pokorny 
Król na oślęciu, to nie były 
marzenia uczniów Jezusa. 
Ale szli za swoim Panem 
wołając hosanna. Oni nie 
wiedzieli o tym, że w tłumie 
znajdują się przede wszyst-
kim ci, którzy w Wielki 
Piątek krzyczeć będą 
„Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!”. 
Nawet oni sami Go opusz-
czą porażeni krzykiem 
tłumów. Jezus znał całą 
tajemnicę. Wjeżdżał cichy i 
pokorny. I takim pozostał z 
nami w swoim Kościele, 
który żyje Jego miłością i 
działa mocą Ducha Święte-
go. Tajemnica ostatnich dni 
Jezusa zbliża nam i powięk-
sza światło na wewnętrzne 
zmagania człowieka. Foto-
grafia ostatnich chwil jest 
prawdziwa. Każdy z nas 
dobrze wie jak blisko jest 
Niedziela Palmowa Wiel-
kiego Piątku, jak łatwo 
zamienić palmy na krzyże, 
jak łatwo zamienić wiarę na 
pieniądze. Takie jest życie 
bez kolorowych upiększeń. 
Procesja z palmami jest 
demonstracją stanu naszych 
serc i umysłów, jest deklara-
cją naszej wiary i gotowości 
pójścia za Chrystusem. 

WTOREK 
700 + Katarzyna Ryżko w 
19 r.śm. 
800 wolna 
1800 + Jan w 25 r.śm. i 
Wacław w 44 r.śm. Kot i 
zm. z cr. 
1800 zajęta 

16 kwietnia, WIELKA 
ŚRODA 

700 wolna 
700 wolna 
800 zajęta 
1800 zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za Krucja-
tą Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzyżo-
wi i Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; + 
Natalia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; 
 

17 kwietnia, WIELKI 
CZWARTEK 

1800 MSZA ŚW. WIECZE-
RZY PAŃSKIEJ 
1800 + Władysław Łezki 
1800 + Anna, Halina, Jani-
na, Danuta, Zdzisław, 
Jerzy 
1800 wolna 

 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Palmowa  
Męki Pańskiej 

13.04.2014 

13 kwietnia, 6 NIEDZIE-
LA PALMOWA MĘKI 

PAŃSKIEJ  
700 - dz.-bł. w 12 r. ślubu 
Jolanty i Mirosława z 
prośbą o bł. Boże dla Mi-
chała i cr. 
830 + Stanisław, Janina, 
Marianna, Michał i Włady-
sław Wochniak Józef i 
Józefa Pełka 
1000 + Helena Bubik w 15 
r.śm., Anna Chirkowska, 
zm. z rodz. Bubików, Ko-
walowskich i Jaworskich 
1130 – dz. bł. PP. Jolanty i 
Edmunda w 50. r. ślubu 
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.: Pośni-
ków i Matyjów, Hanna 
Leszczyńska, Teodozja 
Denisiuk, Leokadia, Wik-
tor i Seweryn Woźniak, 
rodz.: Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alberskich 
1800 + Helena i Roman 
Gilewscy, Władysława (k), 
Roman, Barbara Kostrzew-
scy 

14 kwietnia, WIELKI 
PONIEDZIAŁEK 

700 wolna 
800 + Barbara, Stanisław 
Klemens 
1800 + za dusze w cz. c. i 
konające 

15 kwietnia, WIELKI 

18 kwietnia, WIELKI 
PIĄTEK 

1800 LITURGIA WIEL-
KIEGO PIĄTKU 

 
19 kwietnia, WIGILIA 

PASCHALNA 
2000 + Edmund Fal-
kowski i zm. z cr. 
2000 zajęta 
2000 + Barbara Wynimko 
2000 wolna 
20 kwietnia, NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTA-

NIA 
600 REZUREKCJA – w 
int. Parafian 
830 wolna 
1000 + Michał, Feliksa (k) i 
cr. Kazubków 
1130 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Marioli i Zbigniewa w 
16 r. ślubu oraz ich dzieci: 
Sary i Maksymiliana 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Jakub Krzysztof Stolar-
czyk; - dz.-bł. z okazji 
imienin Wojciecha; - dz.- 
bł. w r. ślubu Jacka i Doro-
ty Nowak z prośbą o bł. 
Boże dla c.r.; - o zdrowie 
dla Palomki Fronc, Beaty, 
Eulalii i Zbigniewa; - dz.-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Palmową Męki Pańskiej 

13.04.2014 r. 
 
•  W dniu dzisiejszym obchodzimy Niedzielę Palmową. Przed 

każdą Mszą św. odbędzie się poświęcenie palm. Palmy będzie 
można nabyć przed kościołem od Pań. Pragniemy bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim, którzy z tak wielką pieczołowitością i 
oddaniem przygotowali dla nas palemki. Na prośbą Pań, które 
przez cały Wielki Post tworzyły palemki, ofiary złożone przy 
zakupie palemek będą przeznaczone na wymianę okien w salach 
katechetycznych naszej parafii. Bardzo dziękujemy za każdą 
ofiarę. Dziś Mszy św. o godz. 16.30 nie będzie! Wszystkie dzieci 
uczestniczą we wspólnej Mszy św. o godz. 11.30. 

•   Parafialny Caritas rozprowadza świece wielkanocne, paschaliki 

i piękne świece kanonizacyjne z wizerunkiem Ojca św. Zachęcamy 
gorąco do nabywania. Dochód przeznaczony jest na budowę 
Pomnika Placówki dla osób chorych i pokrzywdzonych im. Św. 
Jana Pawła II. Świecę można zapalić w Dniu Kanonizacji albo 
zachować na szczególną okazję. Jeszcze dziś zbiera też żywność 
oraz ofiary pieniężne na paczki dla osób potrzebujących z naszej 
parafii. Dzieci mogą zostawić swoje wielkopostne skarbonki. 

•  Stowarzyszenie Chata z Pomysłami zaprasza na kiermasz wyro-
bów i ozdób świątecznych w dzisiejszą niedzielę po mszach św. o 
godz. 8.30, 10.00, 11.30 i 13.00. 

• Dziś, 13.04.br o godz. 16.45 zapraszamy do wspólnej modlitwy na 
Różańcu Fatimskim. 

•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.15 ostatnie Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym. 

• Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy na kolejny 
wykład Kursu Biblijnego. Tematem będzie Ewangelia wg Św. 
Mateusza. Dziś - 13.04 - godz. 19.00 w sali parafialnej. 

•   Ofiarami do puszki Dar Serca przygotowujemy dekorację Grobu 

Pańskiego i Ciemnicy. 
•  Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek wzięli udział w 

Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii. 
•  W Wielki Piątek zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z dziad-

kami i babciami na adorację krzyża, w czasie której wnuki otrzy-
mają znak naszego zbawienia. Dziadków i bacie prosimy o przy-
niesienie własnego krzyża z domu. Wielki Piątek godz. 18.00 

• Redakcja Salve Regina i Schola zaprasza na czuwanie przed 
kanonizacją pod tytułem "Dziękujmy za Jana Pawła II", które 
odbędzie się w piątek 25 kwietnia o godz. 19.  W programie: 
muzyka, śpiew, poezja i film, w którym parafianie wspominają 
papieskie nauczanie i pielgrzymki. W czasie spotkania połączymy 
się telefonicznie z pielgrzymami w Rzymie.  

 
TRIDUUM PASCHALNE 

Wielki Czwartek - godz. 18.00 
Wieczorną Liturgię Wieczerzy Pańskiej sprawujemy na pamiątkę 
ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Jej teksty przenoszą nas 
do Wieczernika, gdzie Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy zobo-
wiązał uczniów do świadczenia miłości bliźniego, obmywając im 
nogi. W ten dzień gromadzi się w swoim Wieczerniku wspólnota 
parafialna wraz z pasterzami na uroczyste dziękczynienie za dar 
Eucharystii i Kapłaństwa. Podczas śpiewania “Gloria” dzwonią 
wszystkie dzwony. Potem milkną aż do “Gloria” we Mszy Wigilii 

Iz 50,4-7  

Boże mój, Boże, 
czemuś mnie 
opuścił? 
Flp 2,6-11  

Mt 26,14-27,66 

 Gdy się przybliżyli 
do Jerozolimy i przyszli do 
Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał swoich 
uczniów i rzekł im: „Idźcie 
do wsi, która jest przed 
wami, a zaraz znajdziecie 
oślicę uwiązaną i źrebię z 
nią. Odwiążcie je i przypro-
wadźcie do Mnie. A gdyby 
wam kto co mówił, powie-
cie: Pan ich potrzebuje, a 
zaraz je puści”. Stało się to, 
żeby się spełniło słowo 
proroka: Powiedzcie Córze 
Syjońskiej: Oto Król twój 
przychodzi do ciebie łagod-
ny, siedzący na osiołku, 
źrebięciu oślicy. Uczniowie 
poszli i uczynili, jak im 
Jezus polecił. Przyprowa-
dzili oślicę i źrebię i położy-
li na nie swe płaszcze, a On 
usiadł na nich. A ogromny 
tłum słał swe płaszcze na 
drodze, inni obcinali gałązki 
z drzew i ścielili na drodze. 
A tłumy, które Go poprze-
dzały i które szły za Nim, 
wołały głośno: „Hosanna 
Synowi Dawida. Błogosła-
wiony, który przychodzi w 
imię Pańskie. Hosanna na 
wysokościach”. Gdy wje-
chał do Jerozolimy, poru-
szyło się całe miasto, i 
pytano: „Kto to jest?” A 
tłumy odpowiadały: „To jest 
prorok Jezus z Nazaretu w 
Galilei”.  

Paschalnej. Po Komunii św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Kaplicy przechowania (Ciemnicy), 
na znak uwięzienia Chrystusa, gdzie adoracja potrwa do godz. 22.00. 

Wielki Piątek - 18.00  
W dniu, w którym nasz Mistrz wziął na swe ramiona krzyż i poniósł śmierć dla naszego zbawienia, Ko-
ściół od najdawniejszych czasów nie sprawuje Eucharystii. Gromadzimy się na słuchaniu Słowa Bożego, 
aby ożywić naszą wiarę w tę wielką tajemnicę miłości. Skoro Chrystus umarł za wszystkich, Kościół więc 
zanosi dziś wielką modlitwę za wszystkich, bez wyjątku. Wszyscy bowiem zostali ogarnięci miłością Boga 
i każdy w niej może uczestniczyć. Wysłuchawszy opisu Męki Pańskiej będziemy adorować Krzyż - znak 
naszej wiary.  Po przyjęciu Komunii św. przeniesiemy Chrystusa Eucharystycznego do kaplicy Grobu 
Pańskiego. Tam będziemy adorować Chrystusa aż do Uroczystej Liturgii Zmartwychwstania. Adoracja 
przy Grobie Pańskim będzie trwała w piątek do godz. 22.00. W ten dzień obowiązuje post ścisły. Ofiary 
składane podczas Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego i miejsc świętych. 
Tego dnia rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. 

Wielka Sobota 
Jest to dzień ciszy Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. Wierni trwają na osobistej modlitwie w kaplicy 
Grobu Pańskiego. W ten dzień błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny od godz. 8.00 do 17.00. Jako 
chrześcijanie wchodząc do Kościoła nie zapomnijmy, iż przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
zachowujemy ciszę i trwamy na modlitwie. Wieczorem, po zachodzie słońca gromadzimy się na Wigilii 
Paschalnej, która rozpoczyna obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   

WIELKANOC 
Wigilia Paschalna - sobota, godz. 20.00 - przynosimy świece! 
Liturgia, do której prowadziło wszystko w Wielkim Poście. Kościół czuwając, oczekuje na zmartwych-
wstanie i obchodzi je w sakramentalnych znakach. Ta noc przypomina nam ostatnią noc niewoli egipskiej 
Narodu Wybranego. Pascha, noc przejścia Boga pośród swego ludu. Jest to ta sama noc, w której Chrystus 
przeszedł ze śmierci do życia. Uczestniczyć będziemy kolejno w obrzędach: poświęcenia ognia i świecy 
paschalnej, liturgii Słowa Bożego, poświęcenia wody chrzcielnej, odnowienia przyrzeczeń Chrztu św. oraz 
w liturgii Eucharystycznej. Usłyszymy starożytny śpiew orędzia paschalnego, które w uniesieniu poetyc-
kim wielbi Chrystusa - Światłość Świata. W tę noc Kościół karmi nas obficie Słowem Bożym. Daje w ten 
sposób okazję do rozważania wielkości Boga, który stworzył  świat i uczynił człowieka obdarzając go 
wolnością i rozumem. Usłyszymy wreszcie, że przez chrzest zanurzyliśmy się w śmierć Chrystusa, aby się 
stać nowym stworzeniem.  
• Rezurekcja - godz. 6.00 - Procesja ogłaszająca całemu światu radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i 

Msza Św. 
• W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godzinie 7.00 będzie śpiewana Ciemna Jutrznia.  

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy! 

• W Poniedziałek Wielkanocny mszy św. o godz. 7.00 nie będzie! 

• W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwa-
lone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu 
ofiarom zbrodni katyńskiej Instytut Pamięci Narodowej, stowarzyszenie Grupa Historyczna 
„Zgrupowanie Radosław” zapraszają na VII Katyński Marsz Cieni. Warszawa, 13.04.2014 godz. 15.00 
sprzed Muzeum Wojska Polskiego , Nowym Światem, Placem Zamkowym pod Pomnik Poległych i 
Pomordowanych na Wschodzie (ul. Muranowska). 

• Dziś łączymy się w modlitwie z tysiącami motocyklistów na Jasnej Górze, gdzie pod patronatem Stowa-
rzyszenia Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego rozpoczyna się sezon motocyklowy. 
Niech Matka Boża Częstochowska uprosi dla nas wszystkich spokojny i radosny czas. 

• Za dwa tygodnie Kościół Powszechny cieszyć się będzie kanonizacją Jana Pawła II. To dla nas 
wszystkich dzień wyjątkowy. Pielgrzymi będą naocznymi świadkami na Watykanie. Wszystkich para-
fian zachęcamy do obejrzenia transmisji telewizyjnych. Dlatego też w niedzielę 27 kwietnia dwóch 
Mszy św. w naszej świątyni o godz. 10.00 i godz. 11.30 nie będzie. Program Mszy świętych tej nie-
dzieli: godz. 7; 8.30; 13.00 i wieczorem o godz. 18.00  

•  Koło Różańcowe zaprasza wszystkich chętnych do tworzącej się czwartej Róży. Zapisy w zakrystii. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Nicholas Como, kawaler i Daria Małgorzata Gizińska, panna oboje z par. tutejszej 
⇒ Przemysław Krzysztof Jaroszewski, kawaler i Lena Romanowska, panna, oboje z par. w Międzylesiu 
⇒ Robert Grzegorz Głowacki, kawaler i Anna Magdalena Sosna, panna oboje z par. tutejszej 


