
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. 

830 – w intencji dziękczyn-
nej za 8 lat pontyfikatu Ojca 
św. Benedykta XVI, o świa-
tło Ducha św. dla kolegium 
kardynalskiego przy wybo-
rze nowego papieża, w int. 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam, Nasze-

go Dziennika  
1300 + zm. z cr. Stankiewi-
czów, Tyszkiewiczów i 
Chodorków 
1300 chrzty: Zuzanna Jawor-
ska, Karol Jan Celiński, 
Bartosz Przybysz, Natalia 
Kaja Zamorowska; zbioro-
wa: + Wiktoria i Teofil 
Brzoskiewicz, Alina, Zyg-
munt i Jerzy Niewiadomscy, 
Jadwiga i Edward Woźniak;   
1800 + Piotr Dorabialski z 
racji urodzin 

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. 

r.śm., Wojciech i Wojciech 
Pietrusińscy;  

26 kwietnia, SOBOTA  
W OKTAWIE  

WIELKANOCY 
700 + Zbigniew Wocial w 8 
r.śm. 
800 + Józef Głowacki 
1800 + Irena, Stanisław i 
Hania Gójscy, Andrzej i 
Krzysztof Skorupscy 
1800 + Marek Goliński, jego 
brat i rodzice 

27 kwietnia,  
2 NIEDZIELA  

WIELKANOCY - MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO 

700 – dz.-bł. w int. Anny, 
Jerzego, Elżbiety i ich ro-
dzin 
830 + Jacek Kruszewski  

830 – o zdrowie i Boże bł. 
dla Jadwigi i Krzysztofa w 
35 r. ślubu, Doroty i Roberta 
w 1 r. ślubu i cr. 
1000 + Bartosz  
1130 + Jerzy w dniu imienin, 
Ryszard, Marian, Piotr, 
Wanda i Aleksander  
1300 + Jan i Zofia Broda, 
Aleksander i Bronisława 
Jabłońscy, Konstanty i 
Maria Barańscy  
1800 + Piotr Przyczka w 31 
r.śm. 

22 kwietnia, WTOREK  
W OKTAWIE  

WIELKANOCY 
700 wolna 
800 + Teresa i Antoni Wasi-
lewscy, Halina Tomaszew-
ska i zm. z rodz.: Wasilew-
skich i Tomaszewskich 
1800 + Filip Siejak w 12 
r.śm. 

23 kwietnia, ŚRODA  
W OKTAWIE  

WIELKANOCY 
700 + Jerzy Markuszewski i 
zm. z cr. Markuszewskich 
800 + Jerzy Żak oraz zm. z 
cr. Żak 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego intronizację w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zmartwychwstania 

Pańskiego 
20.04.2014 

20 kwietnia, NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTA-

NIA PAŃSKIEGO 
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 Stolarczyk; 
- dz.-bł. z okazji imienin 
Wojciecha; - dz.- bł. w r. 
ślubu Jacka i Doroty Nowak 
z prośbą o bł. Boże; - o 
zdrowie dla Palomki Fronc, 
Beaty, Eulalii i Zbigniewa; - 
dz.-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 zamordo-
wany w Katyniu w r. uro-
dzin, imienin i śmierci, 
Ryszard w r. urodzin, imie-
nin i w 4 m-cu po śm. i Irena 
Paszkiewiczowie; + Marian 
Fluksik w 11 r.śm. i jego 
rodzice; + Jerzy Skarżyński, 
Franciszek i Maria Sznajder;  
1800 + Jadwiga i Stanisław 
Frejlak oraz zm. z ich rodzin 
21 kwietnia, PONIEDZIA-

ŁEK w OKTAWIE 
WIELKANOCY 

swoje Śluby Jasnogórskie; - 
dz. w int. Gabrieli i Wojcie-
cha z prośbą o Boże bł.; - o 
zdrowie i opiekę MB dla 
Jadwigi i Jarosława; + Nata-
lia, Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, Lucy-
na Tyl i Ryszard; + Jerzy 
Szybka;  
24 kwietnia, CZWARTEK 

W OKTAWIE  
WIELKANOCY 

700 – dz.-bł. za Wojciecha z 
okazji imienin z prośbą o bł. 
Boże 
800 + Jerzy i Krzysztof Ma-
dalińscy 
1800 + Elżbieta i Wiesław, 
Czesław i Henryk Jabłońscy, 
Wacław Babiński 

25 kwietnia, PIĄTEK  
W OKTAWIE  

WIELKANOCY 
700 – w int. ks. Proboszcza z 
okazji imienin o łaski dla 
wszystkich księży w naszej 
parafii 
800 + Marian Małecki w 3 
r.śm. 
1800 zbiorowa za zmarłych: 
- dz.-bł. w 42 urodziny Ro-
berta z prośbą o bł. Boże dla 
cr.; + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i Zdzi-
sław Karcz; + Krystyna w 12 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 

20.04.2014 r. 
 
 Przypominam Ewangelię, którą Wam  
głosiłem, którąście przyjęli, i w której też trwacie. 
Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją za-
chowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żeby-
ście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na 
początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - 
zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został 
pogrzebany i że zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z Pismem. (1 Kor 15,1-4) 
Po męce i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa 
przychodzi dzień pełen radości i nadziei dla nas 

wszystkich na życie wieczne. Oby Zmartwychwsta-
ły Jezus przemieniał nasze dusze. Oby nasze dusze 
pociągnęły ciała do nieba czyniąc dobro na ziemi. 

 

Spokojnych, zdrowych, radosnych i błogosła-
wionych Świąt Wielkanocnych  

wszystkim Wam Bracia i Siostry  
życzą Kapłani naszej parafii! 

 

•  Za udział w Świętym Triduum Paschalnym, Pro-
cesji Rezurekcyjnej i obecnej Mszy św. dziękujemy 
Wam wszystkim, a szczególnie całej Asyście. 

•  Wszystkim grupom parafialnym oraz parafianom, 
którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalne-

go, w Adoracji, w Ciemnej Jutrzni: Siostrom zakon-
nym, Paniom sprzątającym kościół, Scholi z naszej 
Parafii, lektorom i ministrantom, Panom z Asysty 
Totus Tuus, Kołom Różańcowym i grupie wokalnej 
pieśni ludowych z serca dziękujemy! 

•  Serdecznie dziękujemy wszystkim za złożone ofiary 
na kwiaty do Grobu Pańskiego oraz na wystrój ko-
ścioła. 

•  Dziękujemy wszystkim, którzy wykonywali oraz 
pomagali przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa: S. 
Elżbiecie, P. Ewie, Panom Rafałowi i Włodkowi.  

•  Serdecznie dziękujemy Paniom, które przygotowa-
ły palmy na minioną Niedzielę Palmową. Zebrane 
przez nie ofiary - (9154 zł.) tworzą fundusz wymiany 
okien w salach katechetycznych. Bardzo dziękujemy 
też za ofiary złożone na Grób Pański. Bóg zapłać! 

•  Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego.  

Dz 10,34a.37-43 

W tym dniu wspa-
niałym wszyscy 
się weselmy  
1 Kor 5,6b-8 

J 20,1-9 

 Pierwszego dnia 
po szabacie, wczesnym 
rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zoba-
czyła kamień odsunięty od 
grobu. Pobiegła więc i 
przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus ko-
chał, i rzekła do nich: Za-
brano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położo-
no. Wyszedł więc Piotr i 
ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A 
kiedy się nachylił, zoba-
czył leżące płótna, jednak-
że nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na 
Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale od-
dzielnie zwiniętą na jed-
nym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i 
ów drugi uczeń, który 
przybył pierwszy do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd 
bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, /które 
mówi/, że On ma powstać 
z martwych.  

•  Podobnie jak dziś także jutro - w drugi dzień świąt - 
Mszy św. o godz. 7.00 jak i wystawienia Najśw. 
Sakramentu po Mszy św. godz. 18.00 nie będzie! 
Pozostałe msze św. w/g porządku niedzielnego. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na KUL. 

•  21.04 - we Wtorek Wielkanocny wyruszy do Rzy-
mu 10-osobowa motocyklowa pielgrzymka na kano-
nizację bł. Jana Pawła II. Naszych parafian zaprasza-
my na uroczysty start na godz. 8.00. 

•  W Tygodniu Przewodnim od wtorku do soboty o 
17.15 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła - 
czternastu spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. 

•  Redakcja Salve Regina i Schola zaprasza na czu-
wanie przed kanonizacją pt. "Dziękujmy za JP II", 

które odbędzie się w piątek 25.04 po mszy św. o 
godz. 18.00.  W programie: muzyka, śpiew, poezja i 
film, w którym nasi parafianie wspominają papieskie 
nauczanie i pielgrzymki. W czasie spotkania połączy-
my się telefonicznie z pielgrzymami w Rzymie.  

•  Za tydzień Kościół Powszechny cieszyć się będzie 
kanonizacją bł. JP II. To dla nas wszystkich dzień 
wyjątkowy. Pielgrzymi będą naocznymi świadkami 
na Watykanie. Wszystkich parafian zachęcamy do 
obejrzenia transmisji telewizyjnych. Dlatego też w 
niedzielę 27.04 dwóch Mszy św. w naszej świątyni o 
godz. 10.00 i 11.30 nie będzie. Program Mszy świę-
tych tej niedzieli: godz. 7.00; 8.30; 13.00 i 18.00.Tego 
dnia tacę zbierać będziemy na dzieła charytatywne 
naszej diecezjalnej Caritas.  
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
Godzina Święta - wszystkich gorąco zapraszamy! 

•  Zachęcamy do lektury wielkanocnego numeru Salve 

Regina, w którym m.in.. rozmowa z naszym parafia-
ninem Arturem Winiarczykiem, redaktorem naczel-
nym miesięcznika „Egzorcysta”, wspomnienie o na-
prawdę wystrzałowej rezurekcji w Aninie sprzed 
wielu lat, a także sonda: nasi księża i parafianie przy-
pominają ważne słowa papieża Jana Pawła II. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Robert Grzegorz Głowacki, kawaler i Anna Magda-

lena Sosna, panna oboje z par. tut. 
⇒ Kamil Cyprian Opiela, kawaler ze Świdnika i 

Agnieszka Więsyk, panna z par. tut. 
⇒ Igor Siemiatycki, kawaler z Warszawy i  

Agnieszka Zofia Latek, panna z par. tut. 
⇒ Mateusz Czubak, kawaler z par. tut. 

Anna Katarzyna Antoniak, panna z  Warszawy 

Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego – 20.04 

 Światłość życia 

 Zmartwychwstanie. 
 Fundament naszej 
wiary. Gdyby go nie było, 
daremna byłaby wiara nasza, nie 
byłoby Ewangelii. Przeżywana 
dzisiaj prawda wiary o po-
wszechnym zmartwychwstaniu 
wyjaśnia nam drogę ku pełni 
życia. Wskazał nam ją sam 
Jezus. Zbliżamy się do domu 
Ojca. Przewodzi nam Jezus. 
Stawia konkretne wymagania: 
wierność Bogu, Jego prawu i 
Jego Ewangelii. Polsce zawsze 
przyświecała wiara w zmar-
twychwstanie i życie. Wiarę 
teologiczną przenieśliśmy na 
Naród. Ma to olbrzymie znacze-
nie dla naszej „pracy”, nie tylko 
na dziś. Budujemy dom  przy-
szłości. Dany nam jest znak 
nadziei na podźwignięcie się z 
„popiołów”, na lepsze życie, na 
zwycięstwo nad śmiercią i 
powrót do życia. Alleluja! 
Wielkanocna liturgia, to święto-
wanie misterium życia, to afir-
macja życia. Dlaczego tak wolno 
idziemy naprzód i tkwimy w 
starym kwasie, choć serca nasze 
pałają i wyczuwają bliskość 
Pana?  Musimy wyjść z grobów 
naszej grzeszności, połowiczno-
ści i egoizmu, strachu i niepew-
ności. Osobowe zaufanie Chry-
stusowi jest trudną próbą życia, 
ale jest jedyną drogą otwierającą 
perspektywę przekraczającą próg 
śmierci. Czytania biblijne poka-
zują nam Chrystusa Zmartwych-
wstałego w sposób odmienny od 
Jezusa przed śmiercią i powsta-
niem z martwych. Jego ciało jest 
uwielbione. Należy już do 
innego wymiaru. Także Aposto-
łowie – pod wpływem tego 
wydarzenia – zmieniają swoje 
życie. Z bojaźliwych i lękliwych 
stają się odważni i gotowi wystę-
pować w imię Chrystusa przed 
całym światem. „Wskazują na 
to, co w górze, zdążając tam, 
gdzie przebywa Jezus Chrystus 
zasiadający po prawicy Ojca”. 
Ci sami, ale „w nowości życia” 
mamy wracać z wielkanocną 
nowiną do świata. 


