
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. 

Pelagia, Ignacy i Alfons 
Wawrzyniak, Władysław 
i Jadwiga Orpel, Stani-
sław, Mateusz, Marianna 
i Elżbieta Arlak 
1300 zbiorowa: – o Miło-
sierdzie Boże dla Bożeny 
za wstawiennictwem św. 
JP II ; + Celina, Stanisław 
i Wojciech Seroczyńscy; 
+ Bronisław Ges w 4 
r.śm.; + Hanna, Dorota 
Dereniowie 
1630 + Stanisław Mazur i 
zm. z cr.  
1800 + Danuta Łysik i zm. 
rodzice: Janina i Jan, 
Zofia i Józef 

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. 

i Stanisław Stańczyk, 
Mieczysław Chełchowski 
1800 + Cecylia i Stanisław 
Miłkowscy, S. Franciszka 
(k) Miłkowska, Henryka i 
Stanisław Puławscy 
18 maja, 5 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  
700 + Emilia Białkowska /
greg.17/ 
830 + Edward, Julianna, 
Piotr, Ryszarda (k), zm. z 
rodz.: Urawskich i Gór-
czyńskich 
1000 + Antonina i Piotr 
Herumińscy, ich rodzice, 
dzieci, zięć i wnuki 
1130 + Janina i Franciszek 
Nowaccy, Weronika, 

rowie 
1800 + Włodzimierz Pen-
conek 

14 maja, środa, ŚW. 
MACIEJA, APOSTO-

ŁA, święto 
700 + Emilia Białkowska /
greg.13/ 
800 + Stefan Łokieć w 30 
dniu po śm. 
800 + Piotr w 2 r.śm., cr.: 
Maszczaków, Moreniów i 
Baranów 
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 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; + Natalia, Wa-
lenty, Helena, Julia, Wła-
dysław, Ireneusz, Lucyna 
Tyl i Ryszard; + Jadwiga 
Góralczyk w 30 dniu po 
śm.;    

15 maja, czwartek 
700 + Emilia Białkowska /
greg.14/ 
700 zajęta 
800 + Zofia i Franciszek  
1800 + Halina i Zbigniew 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Wielkanocy  
11.05.2014 

11 maja, 4 NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

700 + Emilia Białkowska /
greg.10/ 
830 + Elżbieta Zachara 
1000 + Zuzanna i Miro-
sław Jaczewscy 
1130 + Bronisława (k) 
Mazurkiewicz w 1 r.śm. 
1300 – dz.-bł. z okazji 
urodzin: Piotra i Joanny  
1630 – w int. Michała z 
okazji 9 urodzin z prośbą 
o zdrowie i potrzebne 
łaski  
1800 + Zofia w dniu imie-
nin i w 5. r.śm., Włady-
sław i Stanisław Augu-
stowscy, Andrzej Augu-
stowski 

12 maja, poniedziałek 
700 + Emilia Białkowska /
greg.11/ 
800 – w int. S. Marii o 
łaskę powrotu do zdrowia 
1800 + Elżbieta Galewska-
Krasicka w 12 r.śm. 
1800 + Alicja w 80. uro-
dziny, Andrzej Jezierski i 
dziadkowie 
13 maja, wtorek, NMP 

Fatimskiej, wspomnienie 
700 + Emilia Białkowska /
greg.12/ 
800 + Tadeusz Kot w 12 
r.śm. 
1800 + Zofia, Henryk, 
Stefan i Henryk Flejsze-

Modlińscy, Stanisław 
Weseli, cr.: Modlińskich, 
Weselich i Fridrichów 
1800 + Helena, Zofia, Julia 
i Władysława (k) 
16 maja, PIĄTEK, ŚW. 
ANDRZEJA, PREZBI-
TERA I MĘCZENNI-

KA,  
patrona Polska i metro-
polii warszawskiej, uro-

czystość 
700 + Emilia Białkowska /
greg.15/ 
800 + Władysław Baran w 
6 r.śm. 
800 – o Miłosierdzie Boże 
dla Bożeny za wstawien-
nictwem św. JP II 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jan w 28 r.śm. i 
Stanisława (k) Oliasz, 
Zofia i Jan Kępińscy; + 
Edward Prasek w 30 dniu 
po śm.;  

17 maja, sobota 
700 + Emilia Białkowska /
greg.16/ 
800 – o Miłosierdzie Boże 
dla Bożeny za wstawien-
nictwem św. JP II 
1800 + Feliksa (k), Antoni 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkanocy  

11.05.2014 r. 
 
•  Dziś przeżywamy Niedzielę Dobrego Pa-

sterza i Dzień Modlitw o powołania. Roz-
poczynają się też kwartalne dni modlitw o 
powołania do służby w Kościele. 

•  Taca dziś zbierana jest przeznaczona na 
potrzeby naszego Seminarium Duchowne-
go.  

•  W dzisiejszą niedzielę - 11.05 o godz. 16-
.30 Msza św. dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. i ich rodziców. 

•  Dziś też, 11.05 o godz. 19.00 zapraszamy 
na kolejny wykład Kursu Biblijnego w sali 
katechetycznej przy kancelarii parafialnej. 

•  Jutro - w poniedziałek - 12.05 - o godz. 
19.30 kolejne spotkanie z cyklu Porozma-
wiajmy o Kościele. Wejście od strony kan-
celarii. 

•  13.05 - w najbliższy wtorek - o godz. 17.30 
Różaniec Fatimski. 

•  16.05 - najbliższy piątek - uroczystość Św. 
Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, 
patrona Polski i metropolii warszawskiej. 
Tego dnia można spożywać pokarmy mię-
sne.  

•  W najbliższą niedzielę - 18.05 - o godz. 
16.30 w dolnej kaplicy Msza św. dla 
wszystkich kandydatów do Bierzmowa-
nia.  

•  W związku z majem zapraszamy przez cały 
miesiąc na nabożeństwa majowe, które w 
naszej świątyni będą odprawiane codziennie 
o godz. 17.30. 

•  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii od-
będzie się 12 czerwca /czwartek/ podczas 

Dz 2,14a.36-41 

Pan mym paste-
rzem: nie brak 
mi niczego  
1 P 2,20b-25 

J 10,1-10  

 Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam wam: Kto 
nie wchodzi do owczarni 
przez bramę, ale wdziera 
się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. 
Kto jednak wchodzi przez 
bramę, jest pasterzem 
owiec. Temu otwiera 
odźwierny, a owce słucha-
ją jego głosu; woła on 
swoje owce po imieniu i 
wyprowadza je. A kiedy 
wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, a owce 
postępują za nim, ponie-
waż głos jego znają. Nato-
miast za obcym nie pójdą, 
lecz będą uciekać od nie-
go, bo nie znają głosu 
obcych. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz 
oni nie pojęli znaczenia 
tego, co im mówił. Po-
wtórnie więc powiedział 
do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam 
wam: Ja jestem bramą 
owiec. Wszyscy, którzy 
przyszli przede Mną, są 
złodziejami i rozbójnika-
mi, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. 
Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony - 
wejdzie i wyjdzie, i znaj-
dzie paszę. Złodziej przy-
chodzi tylko po to, aby 
kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem po to, aby 
/owce/ miały życie i miały 
je w obfitości.  

Mszy św. o godz. 16.45 w obchodzone tego 
dnia święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
Kapłana. Zaś Uroczysta I Komunia Św. 
będzie miała miejsce w niedzielę - 15 
czerwca na Mszy św. o godz. 10.00. Już 
dzisiaj zawierzamy dzieci i ich rodziny 
wstawiennictwu Matki Bożej i Św. Józefa. 
Prosimy naszych parafian, którzy zwykle 
uczęszczają na te godzinę, aby przyszli na 
inną z godzin, udostępniając miejsca rodzi-
nom dzieci. 

•  Sekcja Historii Filozofii UKSW, Wydział 
Studiów nad Rodziną UKSW oraz Fundacja 
Dobrej Edukacji Maximilianum serdecznie 
zapraszają na konferencję „Szkoła w rę-
kach reformatorów”, która odbędzie się w 
sobotę 17 maja 2014 roku na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, ul. Wójcickiego 1/3 budynek 23. 
Poświęcona będzie ona zagrożeniom obec-
nym we współczesnej szkole i w progra-
mach edukacyjnych, a także przedstawi za-
sady wychowania katolickiego. Rozpoczę-
cie konferencji Mszą Świętą o godzinie 
9:00 w kaplicy na terenie UKSW.  
W imieniu organizatorów i prelegentów 
serdecznie zapraszamy! 

•  Koła Różańcowe zapraszają na pielgrzym-
kę do Loretto, która odbędzie się w sobotę 
24.05. Wyjazd autokarem sprzed kościoła o 
godz. 8.00. Informacje i zapisy u P. Janiny /
tel./ 507 478 245/.  
Zapraszamy wszystkich chętnych! 

• W niedziele 25 maja o godz. 19.00 zapra-
szamy na spotkanie popielgrzymkowe 
wszystkich pielgrzymów, którzy przeżywali 
Kanonizację świętych Jana XIII i Jana Paw-
ła II w Wiecznym Mieście. Prosimy przy-
nieść ze sobą 5-cio minutowe prezentacje 

IV Niedziela Wielkanocna – 
11.05 

 Wspólnota wiary 

 W pierwszym dziś 
czytaniu liturgicznym słyszymy 
głos św. Piotra, który przemówił 
w imieniu wszystkich Aposto-
łów. Jest to pierwsze kazanie 
misyjne w pierwotnym Kościele. 
Piotr stwierdza najpierw fakty, 
że w uniżeniu, męce i zmar-
twychwstaniu Jezusa spełniły się 
proroctwa. Świadkami tych 
wydarzeń są Apostołowie. 
Właśnie Ewangelię przekazują 
nam świadkowie tamtych wyda-
rzeń. I to jest istotna wartość 
tego Przekazu. Widzimy więc, 
że Ewangelia była od samego 
początku głoszona przez upra-
womocnionych do tego świad-
ków powołanych przez Chrystu-
sa. Kiedy Chrześcijaństwo 
zaczęło wykraczać poza granice 
Palestyny i wchodziło na tereny, 
gdzie nie było autentycznych 
świadków, zaistniała potrzeba 
spisania Dobrej Nowiny. I w ten 
sposób z Ewangelii głoszonej 
powstały Ewangelie napisane 
przez autentycznych Świadków. 
Dzisiejsze czytania koncentrują 
się na zbawczej misji Chrystusa i 
na wezwaniu wszystkich do 
naśladowania Go oraz przejęcia 
się odpowiedzialnością za dalsze 
losy Ewangelii. „Wszyscy wierni 
mają nałożony wspaniały obo-
wiązek przyczyniania się do 
tego, aby wszyscy ludzie na 
całym świecie poznali i przyjęli, 
boskie orędzie zbawienia” 
(DA3) uczy Sobór Watykański 
II. Ta Wspólnota z Chrystusem 
została zainicjowana w sakra-
mencie Chrztu. Pogłębia się 
natomiast i umacnia w sakra-
mencie Eucharystii. Każde więc 
uczestnictwo we Mszy świętej – 
nie tylko przybliża poszczegól-
nych wiernych do Chrystusa, ale 
także umacnia więzi wewnątrz 
Kościoła. Eucharystia jest nie 
tylko znakiem Kościoła, ale 
równocześnie buduje ten Kościół 
i naszą łączność z nim, pomaga 
odkryć i zrozumieć najgłębszą 
prawdę o Kościele – Chrystuso-
wej Owczarni. 


