
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 zajęta 
1000 – Aby Europa odna-
lazła swoje chrześcijań-
skie korzenie poprzez 
świadectwo wiary wie-
rzących, a osoby bezro-
botne znalazły wsparcie i 
zatrudnienie, którego 
potrzebują, by godnie żyć 
1130 – intencja Sióstr 
Prezentek 

1300 – dz. za 55 lat mał-
żeństwa Tadeusza i Zofii 
1300 zajęta 
1630 + Emilia Białkow-
ska /greg.24/  
1800 + Aniela i Aleksan-
der Siwek, Małgorzata i 
Jan Sterna 

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. 

24 maja, sobota, NMP 

Wspomożycielki Wier-
nych, wspomnienie 

700 + Emilia Białkowska /
greg.23/ 
800 – o Miłosierdzie Boże 
dla Bożeny za wstawien-
nictwem św. JP II 
1630 ślub: Como-Gizińska  
1800 + Natalia i Feliks 
Kowalczyk, Amelia i 
Stanisław Morlo, Sławo-
mir Hostman, Józefa (k) 
Kobusińska 

25 maja, 6 NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

700 + Julia, Stanisław i 
cr.: Jarzębskich i Żela-
zowskich 

Diany i Rafała  
1800 – o Miłosierdzie 
Boże dla Bożeny za wsta-
wiennictwem św. JP II  
1800 + Eugenia Falkow-
ska 

20 maja, wtorek 

700 + Emilia Białkowska /
greg.19/ 
800 + Marianna i Marcin  
1800 – o Miłosierdzie 
Boże dla Bożeny za wsta-
wiennictwem św. JP II  
1800 + Franciszek i zm. z 
rodz.: Tomkielów i 
Wierzbickich 

21 maja, środa 
700 + Emilia Białkowska /
greg.20/ 
700 wolna 
800 – o Miłosierdzie Boże 
dla Bożeny za wstawien-
nictwem św. JP II 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata i prośbą o 
jego intronizację w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - dz.-bł. z prośbą 
o zdrowie i bł. Boże dla 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  

Wielkanocy  

18.05.2014 

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, 
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, Stani-
sław i Wojciech Sero-
czyńscy; + Bronisław 
Ges w 4 r.śm.; + Hanna 
Dorota Dereniowie;  
+ Sławomir Żylak z oka-
zji imienin;  
1630 + Stanisław Mazur i 
zm. z cr.  
1800 + Danuta Łysik i zm. 
rodzice: Janina i Jan, 
Zofia i Józef 

19 maja, poniedziałek 
700 + Emilia Białkowska /
greg.18/ 
800 – o uratowanie i 
uzdrowienie małżeństwa 

Wojciecha, Anny, Mag-
daleny, Gabrieli i cr. 
Szybków; - o zdrowie i 
bł. Boże dla Jadwigi i cr.; 
+ Natalia, Walenty, Hele-
na, Julia, Władysław, 
Ireneusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; + Lucjan Po-
pławski w 16 r.śm. 

22 maja, czwartek 

700 + Emilia Białkowska /
greg.21/ 
800 + Helena i Andrzej   
800 – o Miłosierdzie Boże 
dla Bożeny za wstawien-
nictwem św. JP II 
1800 + Lucjan Popławski 
w 16 r.śm., rodzice i ro-
dzeństwo 
1800 RM 

23 maja, piątek 
700 + Emilia Białkowska /
greg.22/ 
700 wolna 
800 – o Miłosierdzie Boże 
dla Bożeny za wstawien-
nictwem św. JP II 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Iwona 
Kosim;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  5 Niedzielę Wielkanocy  

18.05.2014 r. 

 
•  W dzisiejszą niedzielę - 18.05 - o godz. 

16.30 w dolnej kaplicy Msza św. dla 

wszystkich kandydatów do Bierzmowa-

nia.  
•  W najbliższą niedzielę - 25.05 o godz. 

16.30 Msza św. dla rodziców i dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii św.  

•  Także w niedzielę 25.05 o godz. 19.00 za-
praszamy na spotkanie popielgrzymkowe 

wszystkich, którzy przeżywali Kanonizację 
świętych: Jana XIII i Jana Pawła II w 
Wiecznym Mieście. Prosimy przynieść ze 
sobą pięciominutowe prezentacje. 

• 25 maja gościć będziemy w naszej parafii 
Siostry Służebnice Ducha Świętego. Z racji 
Dnia Modlitwy za Kościół w Chinach bę-
dziemy wspólnie modlić się w intencji misji 
ewangelizacyjnej, aby cieszył się prawdzi-
wą wolnością swoich wiernych. 

•  Zachęcamy do lektury relacji z pobytu 

naszych parafian na uroczystej kanonizacji 
Papieży. Tekst jest opublikowany na naszej 
parafialnej stronie internetowej w zakładce 
Salve Regina.   

•  W następny poniedziałek - 26.05 - o godz. 
19.30 kolejne spotkanie z cyklu Porozma-

wiajmy o Kościele. Wejście od strony kan-
celarii. Zapraszamy!  

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

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

Dz 6,1-7 

Mamy nadzieję 
w miłosierdziu 
Pana 
1 P 2,4-9 

J 14,1-12 

 Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzycie w 
Boga? I we Mnie wierzcie. W 
domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przy-
gotuję wam miejsce, przyjdę 
powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę. Odezwał się do 
Niego Tomasz: Panie, nie 
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę? Odpowie-
dział mu Jezus: Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Gdybyście 
Mnie poznali, znalibyście i 
mojego Ojca. Ale teraz już Go 
znacie i zobaczyliście. Rzekł 
do Niego Filip: Panie, pokaż 
nam Ojca, a to nam wystarczy. 
Odpowiedział mu Jezus: 
Filipie, tak długo jestem z 
wami, a jeszcze Mnie nie 
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, 
zobaczył także i Ojca. Dlacze-
go więc mówisz: Pokaż nam 
Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od 
siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych 
dzieł. Wierzcie Mi, że Ja 
jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie 
przynajmniej ze względu na 
same dzieła. Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Kto 
we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których 
Ja dokonuję, owszem, i więk-
sze od tych uczyni, bo Ja idę do 
Ojca.  

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. 

•  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! 

•  Fundacja Polska Raoula Follereau, Mi-
syjne Apostolstwo Niepełnosprawnych 
Dzieci wraz z Uniwersytetem Otwartym 
UKSW oraz  Burmistrzem Zielonki zapra-
szają na zorganizowany we współpracy z 
Komisją Episkopatu Polski do spraw Misji 
XII FESTIWAL MISYJNY „Bóg mnie 
kocha” w niedzielę 1 czerwca w Zielonce 
k. Warszawy. Szczegóły na plakacie. 

  
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Wojciech Szymczak, kawaler z par. tut. 
Aneta Magdalena Pęzik, panna z par. Ze-
słania Ducha św. w Ząbkach  

⇒ Krzysztof Antoni Prysak, kawaler i Zu-
zanna Rudnicka, panna oboje z par. tutej-
szej 

⇒ Konrad Jan Jaśczak i Jagoda Monika Jaś-
czak oboje z parafii tutejszej 

V Niedziela wielkanocna – 

18.05 

 Droga i cel 

 Już od najmłodszych 
lat większą część naszego życia 
spędzamy poza domem i w 
ciągłym niepokoju. Idziemy 
przez życie wcale nie z pieśnią 
wzniosłą, co z serca się wyle-
wa, ale cierpiąc i stawiając 
czoła szalonej zawiei. Jesteśmy 
w drodze. Chrystus nas wy-
przedza. On jest żywym kamie-
niem, fundamentem, istotą i 
treścią chrześcijaństwa - Drogą, 
Prawdą i Życiem. W żadnym 
czasie nie jesteśmy opuszczeni, 
bo znamy drogę i cel. Ludzie, 
którzy nie mają świadomości, 
że po tym życiu następuje 
wieczne, żyją w nieustannym 
hałasie wytworzonym przez 
siebie lub przez innych. Zagłu-
szają fale więzi z Bogiem i 
bliźnimi. Jesteśmy w drodze, 
nie tylko przez świat i doczesne 
cele, ale od pierwszego uderze-
nia serca idziemy ku Bogu. 
„Niespokojne są serca nasze 
dopóki nie zjednoczą się z 
Bogiem”. Wspaniałe słowa i 
obrazy słyszymy i widzimy 
dziś w Czytaniach liturgicz-
nych. Tę całą rzeczywistość, 
którą nam przedstawia Chry-
stus w Ewangelii możemy 
przeżywać najpierw w sakra-
mencie Chrztu, a następnie w 
każdym spotkaniu z Bogiem w 
Eucharystii. Przez swoje dzia-
łania zaś – w ramach swych 
możliwości rodzinnych, zawo-
dowych i społecznych – może-
my tworzyć lepszy świat. Jacy 
bowiem będą ludzie, którzy 
świat ten przemieniają, tak 
świat będzie wyglądał we 
wszystkich kształtach i wymia-
rach. Tu człowiek odrodzony w 
Chrystusie może pokazać 
praktycznie, że żyje w nim i 
działa przez niego Chrystus. 
Świat dotąd jest pełen nienasy-
cenia i pragnienia lepszego 
jutra i nowych dróg. Drogą zaś 
i celem wszystkiego jest sam 
Chrystus, ponieważ jest Prawdą 
i Życiem.  


