
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. 

11 r. powstania stowarzysze-
nia Chata z Pomysłami; – dz.
-bł. z prośbą o Boże bł. i 
zdrowie w 90-te urodziny 
Feliksa i jego żony Danuty; - 
o zdrowie dla rodziców: 
Alicji i Włodzimierza Lipka; 
+ Władysław w 10 r.śm., 
Konrad w 1 r.śm., Andrzej w 
11 r.śm. i Helena w 20 r.śm. 
Kajka; + Jadwiga i Henryk 
Kowalscy; + Andrzej Janusz 
Bernaciak w 30 dniu po śm.; 
+ Janina Przezwańska i cr. 
Kusznierewiczów; + Michał 
w 10 r.śm. i Adaś Gryzińscy, 
Jan i Stanisława; + Kazi-
mierz Długokęcki;  
1800 zajęta 

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. 

Grzelców, Genowefa i Józef 
Adamczyk oraz Ryszard  
1 czerwca, 7 NIEDZIELA 
WIELKANOCY, WNIE-
BOWSTĄPIENIE PAŃ-

SKIE  
700 – w int. powołań 
830 + Józef i Józefa (k) Pełka, 
Marianna, Michał, Włady-
sław, Stanisław i Janina 
Wochniak 
1000 + Bolesław w 23 r.śm. 
1130 + Genowefa i Włady-
sław Marcjanek 
1130 – o bł. Boże dla Krzysz-
tofa, Urszuli i Magdaleny 
oraz o zdrowie dla Marty za 
wstawiennictwem św. JP II 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Tymoteusz Lewandowski, 
Zofia, Helena Dybkowska; – 
w int. Ojczyzny; – dz.-bł. w 

1800 + Maria i Tadeusz Wy-
szkowscy 
1800 + Eugenia Falkowska w 
30 dniu po śm. 

27 maja, wtorek 
700 + Emilia Białkowska /
greg.26/ 
800 + Henryk   
1800 – dz.-bł. w int. Kazimie-
rza Stańczyka z okazji uro-
dzin z prośbą o zdrowie za 
wstawiennictwem MB Czę-
stochowskiej  
1800 + ks. Tadeusz, Stani-
sław, ks. Tadeusz, Zofia i 
Maria Wardzyńscy, Anna 
Duszczyk   

28 maja, środa 
700 + Emilia Białkowska /
greg.27/ 
700 wolna 
800 – o łaskę wiary dla Justy-
ny, Jerzego i Mieczysława 
oraz Marii i Katarzyny  
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 Różań-
cową, aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając swoje Śluby 
Jasnogórskie; - o zdrowie i 
bł. Boże dla Jadwigi i cr.; + 
Natalia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; + 
Stanisława (k) Grzyb w 30 
dniu po śm.; + Jadwiga, 
Franciszek, Jan i cr. Jabłoń-

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
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25 maja, 6 NIEDZIELA 
WIELKANOCY  

700 + Julia, Stanisław i cr.: 
Jarzębskich i Żelazowskich 
830 + Leokadia, Maria, Stani-
sław, Franciszek, Adam, 
Marcin i o zdrowie dla Stani-
sława i Krystyny 
1000 – Aby Europa odnalazła 
swoje chrześcijańskie korze-
nie poprzez świadectwo 
wiary wierzących, a osoby 
bezrobotne znalazły wsparcie 
i zatrudnienie, którego po-
trzebują, by godnie żyć 
1130 – o Boże bł. dla wszyst-
kich dzieci, ich rodziców i cr. 
oraz Sióstr i wszystkich 
pracowników Przedszkola SS 
Prezentek z okazji Dnia 
Rodziny w przedszkolu 
1300 – dz. za 55. lat małżeń-
stwa Tadeusza i Zofii Kaczo-
rowskich 
1300 – o Boże bł., zdrowie i 
pomoc w przyjmowaniu 
trudności podeszłego wieku 
dla Zofii z okazji imienin 
oraz o pokój wieczny dla jej 
+ rodziców 
1630 + Emilia Białkowska /
greg.24/  
1800 + Aniela i Aleksander 
Siwek, Małgorzata i Jan 
Sterna 
26 maja, poniedziałek, Św. 

Filipa Nereusza, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Emilia Białkowska /
greg.25/ 
800 – o Boże bł., zdrowie i 
potrzebne łaski dla Wandy z 
okazji urodzin i Dnia Matki 

skich;  
29 maja, czwartek, Św. 
Urszuli Ledóchowskiej, 
dziewicy, wspomnienie 

700 + Emilia Białkowska /
greg.28/ 
800 – o Boże bł. dla Ryszarda 
i Krystyny z rodzinami 
1800 – dz. w int. Wandy i 
Wojtka z prośbą o Boże bł.  
1800 – dz. w int. Magdaleny z 
prośbą o potrzebne łaski  

30 maja, piątek 
700 + Emilia Białkowska /
greg.29/ 
700 wolna 
800 – o Boże bł. i opiekę MB 
na każdy dzień dla O. Fran-
ciszka Caputy 
1800 zbiorowa za zmarłych: 
+ Jan Golda, Maria Chojecka 
i Julek Tchórzewski;  
31 maja, sobota, NAWIE-

DZENIE NMP, święto 
700 + Emilia Białkowska /
greg.30/ 
800 + Władysław w 17 r.śm., 
Jadwiga, Wacław, Pelagia, 
Jan i Stanisław i zm. z ich 
rodzin 
1800 + rodzice: Zofia w 10 
r.śm. i Tadeusz w 35 r.śm. 
Oporscy 
1800 + Aniela, Natalia, Stani-
sław, Florian, Józef, Franci-
szek, Michał i zm. z cr. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Wielkanocy  

25.05.2014 r. 
 
•  Dziś 25 maja gościmy w naszej parafii Siostry Słu-

żebnice Ducha Świętego. Z racji Dnia Modlitwy za 
Kościół w Chinach wspólnie modlimy się w intencji 
misji ewangelizacyjnej, aby cieszył się prawdziwą 
wolnością swoich wiernych. 

•  W dzisiejszą niedzielę - 25.05 o godz. 16.30 Msza 
św. dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św.  

•  Także dziś 25.05 o godz. 19.00 zapraszamy na spo-
tkanie popielgrzymkowe wszystkich, którzy prze-
żywali Kanonizację świętych: Jana XXIII i Jana 
Pawła II w Wiecznym Mieście. Prosimy przynieść 
ze sobą pięciominutowe prezentacje. Zachęcamy do 
lektury relacji z pobytu naszych parafian na uroczy-
stej kanonizacji Papieży. Tekst jest opublikowany na 
naszej parafialnej stronie internetowej w zakładce 
Salve Regina.   

• Jutro, z racji na Dzień Matki pamiętajmy w naszych 
modlitwach o naszych Mamach. 

•  W jutrzejszy poniedziałek - 26.05 - o godz. 19.30 
kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Ko-
ściele. Wejście od strony kancelarii. Zapraszamy!  

• W piątek rozpoczyna się nowenna do Ducha Św., w 
przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 

• Ofiary składane do puszek w kościele w przyszłą 
niedzielę będą przeznaczone na budowę świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Prosimy uważać na 
oszustów, którzy na ulicy lub nawet przed kościołem 
udają wolontariuszy, a są złodziejami. 

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

•  W związku ze zmianą terminu sakramentu Bierz-
mowania w naszej parafii na dzień 5 czerwca o 
godz. 18.00 kandydatów do Bierzmowania zaprasza-
my na egzamin w dniu 31.05 /sobota/ na godz. 10.00 
oraz na próby w poniedziałek, wtorek i środę /02, 03 
i 04 czerwca/ po mszy św. o godz. 18.00. 

•  I Komunia św. dzieci w naszej parafii odbędzie się 
12 czerwca /czwartek/ podczas Mszy św. o godz. 

Dz 8,5-8.14-17 

Niech cała zie-
mia chwali swe-
go Pana  
1 P 3,15-18 

J 14,15-21  

 Jezus powie-
dział do swoich 
uczniów: Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie 
zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a 
innego Pocieszyciela 
da wam, aby z wami 
był na zawsze - Ducha 
Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, po-
nieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, ponieważ u 
was przebywa i w was 
będzie. Nie zostawię 
was sierotami: Przyjdę 
do was. Jeszcze chwi-
la, a świat nie będzie 
już Mnie oglądał. Ale 
wy Mnie widzicie, 
ponieważ Ja żyję i wy 
żyć będziecie. W 
owym dniu poznacie, 
że Ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i 
Ja w was. Kto ma 
przykazania moje i 
zachowuje je, ten Mnie 
miłuje. Kto zaś Mnie 
miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca 
mego, a również Ja 
będę go miłował i 
objawię mu siebie.  

16.45 w obchodzone tego dnia święto Jezusa Chry-
stusa Najwyższego Kapłana. Zaś Uroczysta I Komu-
nia Św. będzie miała miejsce w niedzielę - 15 
czerwca na Mszy św. o godz. 10.00. Już dzisiaj za-
wierzamy dzieci i ich rodziny wstawiennictwu Mat-
ki Bożej i Św. Józefa. Prosimy naszych parafian, 
którzy zwykle uczęszczają na te godzinę, aby przy-
szli na inną z godzin, udostępniając miejsca rodzi-
nom dzieci. 

•  Fundacja Polska Raoula Follereau, Misyjne Apo-
stolstwo Niepełnosprawnych Dzieci wraz z Uniwer-
sytetem Otwartym UKSW oraz  Burmistrzem Zie-
lonki zapraszają na zorganizowany we współpracy z 
Komisją Episkopatu Polski do spraw Misji XII FE-
STIWAL MISYJNY „Bóg mnie kocha” w nie-
dzielę 1 czerwca w Zielonce k. Warszawy. Szczegó-
ły na plakacie. 

•  Koła Różańcowe zapraszają na pielgrzymkę do 
Częstochowy, która odbędzie się w sobotę - 
07.czerwca. Wyjazd autokarem sprzed kościoła o 
godz. 5.30. Informacje i zapisy u P. Janiny tel. 507 
478 245 i P. Janusza tel. 600 199 07. Wszystkich 
zapraszamy! 

• Stowarzyszenie "Chata z pomysłami", które prowa-
dzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w budynku ki-
na obok naszego kościoła zaprasza na Piknik Ro-
dzinny 1 czerwca w godzinach 12.00 - 16.00 w 
parku parafialnym. W programie warsztaty twórcze 
dla dzieci i rodziców oraz występy muzyczne i te-
atralne w wykonaniu uczestników ośrodka. O 14.00 
zapraszamy na koncert zespołu Wielbłądy i warsztat 
tańców afrykańskich. Zapraszamy do wspólnej zaba-
wy.  

  
Zapowiedzi przedślubne: 

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

⇒ Krzysztof Antoni Prysak, kawaler i Zuzanna Rud-
nicka, panna oboje z par. tutejszej 

⇒ Konrad Jan Jaśczak i Jagoda Monika Jaśczak obo-
je z parafii tutejszej 

⇒ Bolesław Józef Kraus, kawaler z par. tut. 
Joanna Strubel, panna z Sokołowa Podl. 

VI Niedziela Wielkanocna – 
25.05 

 Otwarcie na Ducha Świętego 

 
 Dzisiejsze Czytania 
koncentrują naszą uwagę na 
Duchu Świętym. Autentyzm 
życia chrześcijańskiego możli-
wy jest właśnie przy współpra-
cy człowieka z Duchem Świę-
tym. Otwartość na Jego dary 
stanowi źródło wewnętrznej siły 
ducha, wiary i miłości. „Ukryte 
tchnienie Ducha Bożego powo-
duje, iż duch ludzki otwiera się 
również wobec zbawczego i 
uświęcającego samootwarcia 
się Boga. Dzięki łasce uczynko-
wej, która jest darem Ducha 
Świętego, człowiek wchodzi w 
„nowość życia”, zostaje wpro-
wadzony w Boży i nadprzyro-
dzony wymiar”. Sam Duch 
Święty kształtuje w nas prawdę 
o Chrystusie, o Jego Krzyżu i 
Odkupieniu. Inaczej każdy z 
nas wytworzyłby sobie własne 
pojęcie i obraz Chrystusa na 
swój użytek, a to byłoby coś w 
rodzaju „pobożnego przedsta-
wienia”. To właśnie Duch 
Święty jest pomocą i obroną 
przed sądami ludzkimi i uzdal-
nia nas do przebywania z Chry-
stusem Zmartwychwstałym. 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii 
mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, 
a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był zawsze, Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie 
widzi ani nie zna”. Z tych słów 
Chrystusa płyną dwa wnioski: 
bardzo trudno jest o prawdę w 
międzyludzkich kontaktach i 
tylko obecności Ducha Święte-
go zawdzięcza Kościół przeko-
nanie, że jest nieomylnym 
nauczycielem narodów, które w 
zalewie kłamstwa poszukują 
autentycznej i niezmiennej 
prawdy. Duchem Prawdy 
przeniknięta Ewangelia stała się 
dla ludzkości Dobrą Nowiną, 
wystarczającą ludziom wszyst-
kich czasów. W jej świetle 
widzi chrześcijanin świat, siebie 
i poznaje Boga. 


