
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 Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
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. 

4 maja, 3 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

700 + Emilia Białkowska /

greg.3/ 

830 + kpt. pilot Wacław 

Cecot w r. Zbrodni Katyń-

skiej 

1000 – w intencji Ojca św., 

Kościoła, Ojczyzny, Ra-

dia Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika 

1130 + Józef Zduniak oraz 

rodzice: Jadwiga i Józef  

1300 zbiorowa: + Włady-

sław Krawczyk w 30 dniu 

po śm.;  

1800 – dz.-bł. w 11 r. ślu-

bu Krzysztofa i Elżbiety z 

prośbą o bł. dla Szymona, 

Krystiana i cr. 

NA UCZTĘ PANA 
Tekst:  

ks. St. 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. 

dla Jana Bilskiego i cr. 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Jan Władysław 

Bies w 30 dniu po śm.; + 

Mirosława Barbara Maka-

rewicz w 30 dniu po śm.;  

3 MAJA, SOBOTA, 

NMP KRÓLOWEJ 

POLSKI,  uroczystość  

/ODPUST/  

700 – wynagradzająca za 

grzechy duchowieństwa 

830 zajęta 

1000 zajęta 

1130 zajęta 

1300 + Emilia Białkow-

ska /greg.2/ 

1600 ślub: Baliński-

Wójcik 

1800 zajęta 

sław, Jerzy, Jacek, An-

drzej, Robert, Zbigniew i 

Barbara  

1800 – w int. Jerzego i 

Heleny Gromek z okazji 

62 r. ślubu z prośbą o 

Boże bł. dla cr. 

29 kwietnia, wtorek, 

ŚW. KATARZYNY 

SIENEŃSKIEJ, DZIE-

WICY I DRA KOŚCIO-

ŁA, patronki Europy, 

święto  

700 + Mateusz Cyngot w 3 

r.śm. 

800 + Ludwik Romano-

wicz i cr. Romanowiczów 

1800 – dz. w 53 r. ślubu 

Janiny i Tadeusza o bł. 

Boże i zdrowie 

1800 – o Boże bł. i po-

trzebne łaski w 19 r. ślubu 

dla Jolanty i Dariusza  

30 kwietnia, środa  

700 + Stefania (k), cr. 

Skotarskich i Sternickich  

800 – dz.-bł. w 86 urodzi-

ny Eugeniusza z prośbą o 

zdrowie i bł. Boże dla cr. 

1800  zbiorowa: - w inten-

cji wynagradzającej Naj-

świętszemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy całego 

świata i prośbą o jego 

intronizację w naszych 

sercach, rodzinach, para-

fii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą 

Różańcową, aby Polska 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  

Wielkanocy czyli  

Miłosierdzia Bożego 

27.04.2014 

27 kwietnia,  

2 NIEDZIELA WIEL-

KANOCY - MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO 

700 – dz.-bł. w int. Anny, 

Jerzego, Elżbiety i ich 

rodzin 

830 + Jacek Kruszewski  

8
30 – Aby Maryja, Gwiaz-

da Ewangelizacji, prowa-

dziła misję Kościoła, gdy 

głosi on Chrystusa 

wszystkim narodom, a 

środki przekazu były 

narzędziami w służbie 

prawdzie i pokojowi 

1300 + zm. z cr. Stankie-

wiczów, Tyszkiewiczów i 

Chodorków 

1300 chrzty: Zuzanna 

Jaworska, Karol Jan Ce-

liński, Bartosz Przybysz, 

Natalia Kaja Zamorow-

ska; zbiorowa: + Wikto-

ria i Teofil Brzoskiewicz, 

Alina, Zygmunt i Jerzy 

Niewiadomscy, Jadwiga i 

Edward Woźniak;   

1800 + Piotr Dorabialski z 

racji urodzin 

28 KWIETNIA,  

PONIEDZIAŁEK,  

ŚW. WOJCIECHA, 

BPA I MĘCZENNIKA,  

głównego patrona Pol-

ski, uroczystość  

700 + Kazimiera i Antoni 

Ryciuk 

800 + Marianna, Stani-

była wierna Bogu, Krzy-

żowi i Ewangelii wypeł-

niając swoje Śluby Jasno-

górskie; - dz. w int. Ga-

brieli i Wojciecha z proś-

bą o Boże bł.; - dz.-bł. w 

35 r. ślubu Wacława i 

Genowefy Łysik z prośbą 

o zdrowie i wszelkie łaski 

na dalsze lata; + Natalia, 

Walenty, Helena, Julia, 

Władysław, Ireneusz, 

Lucyna Tyl i Ryszard; + 

Barbara Kotlińska-Filipek 

w 30 dniu po śm.;  

1 maja, czwartek,  

Św. Józefa, rzemieślnika, 

wspomnienie  

700 – w int. powołań 

800 + Stanisława w 8 r.śm. 

i Piotr Grajda, Aleksander 

Woźnica, Jerzy Marku-

szewski i zm. z rodzin 

1800 + Jan Broda w 32 

r.śm. 

2 maja, piątek,  

Św. Atanazego, bpa i dra 

Kościoła, wspomnienie  

700 + Emilia Białkowska /

greg.1/ 

700 wolna 

8
00 – o zdrowie i bł. Boże 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  2 Niedzielę Wielkanocy  

czyli Miłosierdzia Bożego 

27.04.2014 r. 

 

  Dzisiejsza niedziela - 27.04 - jest Niedzielą Miło-

sierdzia Bożego. To dla nas wszystkich dzień 

wyjątkowy. Pielgrzymi będą naocznymi świadka-

mi kanonizacji bł.: Jana XIII i JP II na Watyka-

nie, a wszystkich parafian zachęcamy do obejrze-

nia transmisji telewizyjnych. Dlatego też  dwóch 

Mszy św.: o godz. 10.00 i 11.30 w naszej świąty-

ni nie będzie. Program Mszy świętych tej niedzie-

li: godz. 7.00, 8.30, 13.00 i 18.00.Tacę zbieramy 

na dzieła charytatywne naszej diecezjalnej Cari-

tas. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego i Godzinę Świętą. Za jej po-

bożne odmówienie przed Najśw. Sakramentem 

można uzyskać dziś odpust zupełny. W sposób 

szczególny będziemy dziękować za dar kanoniza-

cji. 

Wszystkich gorąco zapraszamy! 

  Dziś też można jeszcze nabyć Papieską świecę 

kanonizacyjną i zapalić ją od Świecy - Iskry Miło-

sierdzia Bożego. Jest to świeca upamiętniająca 

wydarzenie kanonizacji a zarazem „cegiełka” na 

budowę pomnika – przyszłej placówki im. Święte-

go Jana Pawła II jako wotum wdzięczności Diece-

zji Warszawsko-Praskiej za dar świętego papieża – 

Polaka. Placówka przeznaczona będzie dla osób 

potrzebujących opieki, chorych 

i pokrzywdzonych.   

  Jutro - 28.04 - uroczystość Św. Wojciecha, bpa i 

męczennika, głównego patrona Polski, a we wto-

rek - 29.04 święto św. Katarzyny Sieneńskiej, 

dziewicy i dra Kościoła - patronki Europy. Msze 

św. jak w dzień powszedni. 

  Jutro też o godz.. 19.30 spotkanie grupy Poroz-

mawiajmy o Kościele. Będziemy rozmawiać o 

dwóch nowo kanonizowanych papieżach. 

  W związku z rozpoczynającym się majem zapra-

szamy przez cały miesiąc już od czwartku na na-

bożeństwa majowe, które w naszej świątyni będą 

odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

Dz 2,42-47 

Dziękujcie Pa-

nu, bo jest miło-

sierny 

1 P 1,3-9 

J 20,19-31  

 Było to wieczorem 

owego pierwszego dnia tygodnia. 

Tam gdzie przebywali ucznio-

wie, drzwi były zamknięte z 

obawy przed Żydami, Jezus 

wszedł, stanął pośrodku i rzekł 

do nich: (…) Pokój wam! Jak 

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam. Po tych słowach tchnął 

na nich i powiedział im: Weźmij-

cie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im od-

puszczone, a którym zatrzyma-

cie, są im zatrzymane. Ale 

Tomasz, jeden z Dwunastu, 

zwany Didymos, nie był razem z 

nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni 

więc uczniowie mówili do niego: 

Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł 

do nich: Jeżeli na rękach Jego nie 

zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę palca mego w miejsce 

gwoździ, i nie włożę ręki mojej 

do boku Jego, nie uwierzę. A po 

ośmiu dniach, kiedy uczniowie 

Jego byli znowu wewnątrz 

/domu/ i Tomasz z nimi, Jezus 

przyszedł mimo drzwi zamknię-

tych, stanął pośrodku i rzekł: 

Pokój wam! Następnie rzekł do 

Tomasza: Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś 

rękę i włóż /ją/ do mego boku, i 

nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym. Tomasz Mu odpo-

wiedział: Pan mój i Bóg mój! 

Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś 

dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie wi-

dzieli, a uwierzyli. I wiele innych 

znaków, których nie zapisano w 

tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, aby-

ście wierzyli, że Jezus jest Me-

sjaszem, Synem Bożym, i aby-

ście wierząc mieli życie w imię 

Jego.  

  W najbliższy czwartek - 01.05 - wspomnienie św. 

Józefa, rzemieślnika. Msze św. tego dnia o godz. 

7.00, 8.00 i 18.00.  

  3 maja /najbliższa sobota/ Uroczystość NMP 

Królowej Polski - to w naszej parafii dzień Od-

pustu. W związku z nim 01.05 /czwartek/ po 

mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najśw. Sakra-

mentu i początek nabożeństwa 40-togodzinnego. 

W piątek także przez cały dzień po Mszy św. o 

godz. 8.00 wystawienie Najśw. Sakramentu do 

godz. 18.00. Przez te dwa dni o równej godzinie 

zegarowej możliwość spowiedzi. W sam dzień 

odpustu msze św. jak w niedzielę. Po Mszy św. 

głównej o godz. 13.00 procesja. To także dzień 

ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Pamiętajmy o 

wywieszeniu naszych flag narodowych. 

  W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i 

sobota m-ca. W czwartek jak i w piątek o godz. 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Do cho-

rych z racji pierwszego piątku ks. Proboszcz uda 

się od godz. 9.00. Ks. Adam swoich chorych od-

wiedzi tydzień później - 09.05 też od godz. 9.00. 

W sobotę różaniec wynagradzający o godz. 6.30.  

  W najbliższą niedzielę - 04.05 o godz. 13.00 

Msza św. w int. Ojczyzny. 

  W następną niedzielę - 11.05 o godz. 16.30 Msza 

św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 

św. i ich rodziców. 

  Zachęcamy do lektury wielkanocnego numeru 

Salve Regina, w którym m.in.. rozmowa z naszym 

parafianinem Arturem Winiarczykiem, redakto-

rem naczelnym miesięcznika „Egzorcysta”, wspo-

mnienie o naprawdę wystrzałowej rezurekcji w 

Aninie sprzed wielu lat, a także sonda: nasi księża 

i parafianie przypominają ważne słowa papieża 

Jana Pawła II. 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
 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 Miłosierdzia Bożego 

– 27.04 

 Pan mój i Bóg mój 

 Postawa Tomasza z 

dzisiejszej Ewangelii jest bliska 

wielu z nas. Uwierzy – kiedy 

zobaczy i dotknie. Niewierny 

Tomasz był jednak wiernym 

uczniem Chrystusa. To on 

powiedział do współbraci zmie-

rzających na paschę do Jerozoli-

my: „Chodźmy także i my, aby 

umrzeć razem z Nim”. Razem z 

nimi prosił Mistrza:” Panie, 

przymnóż nam wiary” – kiedy 

Jezus mówił o zburzeniu i zbu-

dowaniu świątyni w trzy dni, i o 

tym, czego ucho nie słyszało i 

oko nie widziało. Teraz już 

Tomasz nie musiał wierzyć, on 

widział i dotykał, miał dowody. 

Ale „błogosławieni, którzy nie 

widzieli, a uwierzyli”. Nie 

wszystko trzeba koniecznie 

dotknąć i zrozumieć. Są tajemni-

ce, przed którymi trzeba się 

pochylić i wyznać: „Pan mój i 

Bóg mój”. Spełnienie wszystkich 

wymagań jest bardzo trudne, ale 

wiara dla chrześcijanina 

„cenniejsza jest niż złoto i 

wszystkie skarby świata”. Czy 

tak jest naprawdę? Ostatecznie 

pozostaje nam Miłosierdzie 

Boże. „Tomasze” szczegółowo 

ustalają, co musi nastąpić, ażeby 

mogli uwierzyć. Bezwzględnie i 

ufnie przylegają do prawdy z 

góry i na wyrost. W ten sposób  

wygląda nasza sytuacja wiary. 

Chodzi o porzucenie własnych 

uprzedzeń, o postawę zaufania i 

oddania. Tak więc na plan 

pierwszy w wierze wysuwa się 

zaufanie, którym człowiek 

obdarza Boga jako tego, który 

jest pewny, stały i zawsze wier-

ny. W wierze cały człowiek 

oddaje się Bogu i do końca 

pokłada w nim nadzieję. W roku 

68 w Indiach koło Madras został 

przeszyty włócznią Tomasz 

Apostoł w czasie modlitwy. 

Dziwne zdarzenie. Przypomina 

ono obraz Miłosiernego Jezusa z 

wizji Siostry Faustyny. A dziś 

jest właśnie Niedziela Miłosier-

dzia Bożego. 
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