
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. 

Adler, Stefania i Antoni 
Rusinowscy, Jerzy Zalew-
ski 
11 maja, 4 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  
700 + Emilia Białkowska /
greg.10/ 
830 + Elżbieta Zachara 
1000 + Zuzanna i Mirosław 
Jaczewscy 
1130 + Bronisława (k) 
Mazurkiewicz w 1 r.śm. 
1300 – dz.-bł. z okazji 
urodzin: Piotra i Jolanty  
1630 – w int. Michała z 
okazji 9. urodzin z prośbą 
o zdrowie i potrzebne 
łaski  
1800 + Zofia w dniu imie-
nin, Władysław i Stani-
sław Augustowscy 
 

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. 

Jerzy Szybka, Michał i 
Feliksa (k) Kazubek oraz 
cr.; + Dorota Juzala w 1 
r.śm.; + Leszek w 7.r.śm. i 
jego matka Stanisława (k), 
Zofia i cr. , Teresa w 32. 
r.śm. jej rodzice i rodzeń-
stwo  

10 maja, sobota 
700 + Emilia Białkowska /
greg.9/ 
800 + Stanisław, Zofia, 
Marian i Albina (k) Wiel-
go, Władysław i Włady-
sława (k) i Leokadia Woj-
tyńscy 
1530 ślub: Jaroszewski-
Romanowska 
1800 + Stanisława (k) i 
Eugeniusz Jacak, Lidia 

Ireny  
800 + Emilia Białkowska /
greg.4/ 
1800 + Regina Jackiewicz 
1800 + Maria, Zygmunt i 
Mirosława (k) Kolasa, 
Weronika Gładkowska, 
cr.: Kolasów i Patrów 

6 maja, wtorek, ŚW. 
APOSTOŁÓW FILIPA 

I JAKUBA, święto  
700 + Emilia Białkowska /
greg.5/ 
800 + Stanisław, cr.: Sto-
berskich i Polakowskich 
1800 + Władysława (k) 
Lasota w 10 r.śm. 
1800 – o łaskę zdrowia i 
umocnienia wiary oraz o 
męstwo i o szczęśliwą 
diagnozę lekarską dla 
Marty 

7 maja, środa  
700 – w int. pielgrzymów, 
którzy uczestniczyli w 
kanonizacji w Rzymie 
800 + Emilia Białkowska /
greg.6/ 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata i prośbą o jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Różań-
cową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Wielkanocy  
04.05.2014 

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, Radia 

Maryja, TV Trwam, Na-

szego Dziennika 
1130 + Józef Zduniak oraz 
rodzice: Jadwiga i Józef  
1300 zbiorowa: - w inten-
cji Ojczyzny; - intencja 
dziękczynna za kanoni-
zację Św. Jana XXIII i 
Jana Pawła II; - w int. 
Mateusza z okazji 20-tych 
urodzin z prośbą o odnale-
zienie drogi do Boga i za 
+ Sabinę Raczyńską w 1 
r.śm.; - o łaskę zdrowia 
dla Romana za wstawien-
nictwem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszko;  + Włady-
sław Krawczyk w 30 dniu 
po śm.; + Stanisława (k) i 
Stanisław Marczakowie, 
Halina i Feliks Śliwako-
wie 
1800 – dz.-bł. w 11 r. ślubu 
Krzysztofa i Elżbiety z 
prośbą o bł. dla Szymona, 
Krystiana i cr. 

5 maja, poniedziałek 
700 – dz.-bł. dla Agnieszki 
z okazji urodzin 
700 – o bł. Boże dla S. 

Ewangelii wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; 
+ Natalia, Walenty, Hele-
na, Julia, Władysław, 
Ireneusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; + Stanisław Bro-
dakowski;  + Maria Sokol-
nicka – Rawska w 1. r.śm.; 
+ Eugenia Falkowska 

8 maja, CZWARTEK, 
ŚW. STANISŁAWA, B-
PA I MĘCZENNIKA,  
głównego patrona Pol-

ska, uroczystość 
700 + Emilia Białkowska /
greg.7/ 
800 + Stanisław Wochniak, 
Stanisław i Stanisława (k) 
Kępczyńscy 
1800 + Stanisława (k) i 
Aleksander Mitrus 
1800 + Stanisław Jarosław-
ski, Władysława (k), Ce-
cylia 

9 maja, piątek 
700 – wynagradzająca 
700 + Emilia Białkowska /
greg.8/ 
800 wolna 
1630 ślub: Głowacki-Sosna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stanisław Brodow-
ski w 1 r.śm; + Stanisław i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkanocy  

04.05.2014 r. 
 
•Bogu Wszechmogącemu i Ko-

ściołowi niech będzie uwiel-

bienie i dziękczynienie za dar 

świętych Jana XXIII i Jana 

Pawła II. Msza św. dzięk-
czynna będzie odprawiona 
dzisiaj - 04 maja o godz. 
13.00  
•W dzisiejszą niedzielę - 04.05 
o godz. 13.00 Msza św. w int. 
Ojczyzny. 
• W najbliższą niedzielę - 
11.05 o godz. 16.30 Msza św. 
dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. i ich ro-
dziców. 
•W przyszłą niedzielę, 11 maja 
o godz. 19.00 zapraszamy na 
kolejny wykład Kursu Biblij-
nego w sali katechetycznej 
przy kancelarii parafialnej. 
• W niedzielę - 18.05 - o godz. 

Dz 2,14.22-28 

Ukaż nam, Pa-
nie, Twoją ścież-
kę życia 
1 P 1,17-21 

Łk 24,13-35 

 Tego samego dnia 
dwaj z nich byli w drodze do 
wsi, zwanej Emaus, oddalonej 
sześćdziesiąt stadiów od 
Jerozolimy. Rozmawiali oni z 
sobą o tym wszystkim, co się 
wydarzyło. Gdy tak rozmawia-
li i rozprawiali z sobą, sam 
Jezus przybliżył się i szedł z 
nimi. Lecz oczy ich były 
niejako na uwięzi, tak że Go 
nie poznali. On zaś ich zapytał: 
Cóż to za rozmowy prowadzi-
cie z sobą w drodze? Zatrzy-
mali się smutni. A jeden z 
nich, imieniem Kleofas, odpo-
wiedział Mu: Ty jesteś chyba 
jedynym z przebywających w 
Jerozolimie, który nie wie, co 
się tam w tych dniach stało. 
(…) Tak przybliżyli się do wsi, 
do której zdążali, a On okazy-
wał, jakoby miał iść dalej. 
Lecz przymusili Go, mówiąc: 
Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już 
nachylił. Wszedł więc, aby 
zostać z nimi. Gdy zajął z nimi 
miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, 
połamał go i dawał im. Wtedy 
oczy im się otworzyły i poznali 
Go, lecz On zniknął im z oczu. 
I mówili nawzajem do siebie: 
Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami w 
drodze i Pisma nam wyjaśniał? 
W tej samej godzinie wybrali 
się i wrócili do Jerozolimy. 
Tam zastali zebranych Jedena-
stu i innych z nimi, którzy im 
oznajmili: Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał i ukazał się 
Szymonowi. Oni również 
opowiadali, co ich spotkało w 
drodze, i jak Go poznali przy 
łamaniu chleba. 

16.30 w dolnej kaplicy Msza 
św. dla wszystkich kandyda-
tów do Bierzmowania.  
• W związku z rozpoczętym 
majem zapraszamy przez cały 
miesiąc na nabożeństwa ma-
jowe, które w naszej świątyni 
będą odprawiane codziennie o 
godz. 17.30. 
• W poniedziałek - 12.05 - o 
godz. 19.30 kolejne spotkanie 
z cyklu Porozmawiajmy o 
Kościele. Wejście od strony 
kancelarii. 
• Do chorych z racji I piątku 
m-ca Ks. Adam uda się w naj-
bliższy piątek - 09.05 od 
godz. 9.00.  
• Zachęcamy do lektury wiel-
kanocnego numeru Salve Re-
gina. 

III Niedziela Wielkanocy – 4.05 

Droga z Chrystusem 

 

 Odbudowana wiara przywraca 
zdolność logicznego myślenia, 
koi narosły żal, usuwa smutek 
niespełnionych pragnień. Pozwala 
zobaczyć wobec siebie Boga i 
człowieka. To jest lekarstwo na 
samotność i rezygnację, na ból i 
opuszczenie, na lęk straconych 
nadziei. Kiedy wydawało się 
uczniom idącym do Emaus, że 
wszystko stracone, że źródło ich 
wiary przybito do haniebnego 
krzyża, że pozostał im tylko żal – 
wtedy Chrystus zaczął przema-
wiać do nich, tłumaczyć im w 
sposób najbardziej zrozumiały 
sens natchnionych słów i dziwne 
drogi Boże, aby się wypełniły 
proroctwa. Trzeba było mocnego 
uderzenia łaski, aby im przypo-
mnieć, że spełniły się tylko Boże 
plany, że nie ma życia bez ofiary, 
że krzyż jest kluczem do nowego 
życia. Odtąd Chrystus idzie ze 
swoimi uczniami i za sprawą 
Ducha Świętego umacnia ich w 
wierze, nadziei i miłości. Przygo-
towuje lud do utrwalania w 
świecie ducha Ewangelii obalają-
cej bariery dzielące ludzi od 
siebie i od wiary. Wiara jest zaś 
trudną twórczością sumienia. 
Wymaga świadomości i pokory. 
Każdy z nas musi ten dar wiary 
pielęgnować, jak ziarno na glebie 
swojej osobowości i swoich 
okoliczności. Najtrudniej zauwa-
żyć Chrystusa w nas samych, 
czasem jest to niezwykła siła i 
moc, czasem absolutne natchnie-
nie i świadomość dobra, a czasem 
konkretny człowiek otwierający 
drogę i życie. To Chrystus wiecz-
nie żywy stale towarzyszy swoim 
wyznawcom i za sprawą Ducha 
Świętego łączy się z każdym 
wierzącym i umacnia w sakra-
mentach świętych. Bez naszej 
woli nic nas nie może oddalić od 
Tego, który idzie z nami i tłuma-
czy nam sens życia i ofiary. 
Droga z Nim prowadzi nas do 
zmartwychwstania i nowego 
życia, do radosnego przeżywania 
człowieczeństwa. Zechciejmy 
przemyśleć dzisiejsze Czytania 
Słowa w kontekście naszego 
życia. 


