
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. 

1130 + Stanisław, Mateusz, 
Marianna i Elżbieta Arlak, 
Alfons, Ignacy, Weronika 
i Pelagia Wawrzyniak, 
Franciszek i Janina No-
waccy, Jan i Ludwika (k) 
Przybysz  
1300 – dz. z okazji urodzin 
Wojciecha i + Leszek z 
okazji imienin  
1300 – dz.-bł. w int. Zbi-
gniewa i Danuty   
1630 + Janina i Stanisław 
w 20 r.śm. Klos 
1800 + Stanisława (k), 
Eugeniusz Jacak, Stefania 
i Antoni Rusionowscy, 
Zbigniew i Jadwiga Mar-
cinkiewicz 

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. 

700 – wynagradzająca za 
grzechy duchowieństwa  
800 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.6/ 
1100 Msza św. kursu ks. 
Adama 
1800 + Wiesława (k) Ja-
worska z okazji imienin 
1800 + Krzysztof Biały w 
12 r.śm., Andrzej Nowak 
w 4 r.śm., Marianna i Ives 
Utnik 

8 CZERWCA, NIE-
DZIELA ZESŁANIA 

DUCHA ŚW.  
700 zajęta 
830 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.7/ 
1000 Rocznica I Komunii 
św. 

Janusz Bernaciak w 30 
dniu po śm.; + Janina 
Przezwańska i cr. Kusz-
nierewiczów; + Michał w 
10 r.śm. i Adaś Gryzińscy, 
Jan i Stanisława (k); + 
Kazimierz Długokęcki;  
1800 zajęta 
2 czerwca, poniedziałek 

700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.1/ 
800 wolna 
1800 + Janina i Czesław 
Mitrus 
1800 + Genowefa Łukasiń-
ska 

3 czerwca, wtorek, Św. 
męczenników Karola 
Lwangi i Towarzyszy, 

wspomnienie 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.2/ 
800 wolna   
1800 + Regina Jedynak w 5 
r.śm.  
1800 – dz. za szczęśliwe 
narodziny syna - Piotra z 
prośbą o bł. Boże i zdro-
wie dla niego i rodziców 

4 czerwca, środa 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.3/ 
700 wolna 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata i prośbą o jego 

INTENCJE MSZALNE 

Wniebowstąpienie 
Pańskie  

01.06.2014 

1 czerwca, 7 NIEDZIE-
LA WIELKANOCY, 

WNIEBOWSTĄPIENIE 
PAŃSKIE  

700 – w int. powołań 
830 + Józef i Józefa (k) 
Pełka, Marianna, Michał, 
Władysław, Stanisław i 
Janina Wochniak 
1000 + Bolesław w 23 
r.śm. 
1130 + Genowefa i Włady-
sław Marcjanek 
1130 – o bł. Boże dla 
Krzysztofa, Urszuli i Mag-
daleny oraz o zdrowie dla 
Marty i Urszuli za wsta-
wiennictwem św. JP II 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Tymoteusz Lewandowski, 
Zofia, Helena Dybkow-
ska; – w int. Ojczyzny; - 
w intencji Dzieci z racji na 
Międzynarodowy Dzień 
Dziecka;  – dz.-bł. w 11 r. 
powstania Stowarzyszenia 
Chata z Pomysłami; – dz.-
bł. z prośbą o Boże bł. i 
zdrowie w 90-te urodziny 
Feliksa i jego żony Danu-
ty; - o zdrowie dla rodzi-
ców: Alicji i Włodzimie-
rza Lipka; + Władysław w 
10 r.śm., Konrad w 1 
r.śm., Andrzej w 11 r.śm., 
Helena w 20 r.śm. i Stani-
sław oraz zm. z cr. Kaj-
ków; + Jadwiga i Henryk 
Kowalscy; + Andrzej 

intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świecie; 
- za Krucjatą Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; + 
Natalia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Irene-
usz, Lucyna Tyl i Ryszard;  

5 czerwca, czwartek 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.4/ 
800 + Jan Matecki w 38 
r.śm. 
1800 BIERZMOWANIE 
1800 + Aleksandra (k), 
Alina i Michał Rząsa i cr.  
1800 + Wiesława (k) Bli-
charska 

6 czerwca, piątek 
700 – o zdrowie dla Jana 
Bilskiego i bł. Boże dla cr. 
800 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.5/ 
1630 – dz.-bł. w 10 r. ślubu 
Andrzeja i Danuty Wit-
kowskich o bł. Boże dla 
cr. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

7 czerwca, sobota 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  7 Niedzielę Wielkanocy 
Wniebowstąpienie Pańskie 

01.06.2014 r. 
 
•  Dziś  w niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pańskiego, a o godz. 13.00 modlić się 
będziemy w intencji Ojczyzny oraz wszystkich dzie-
ci z racji na Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

•  Ofiary składane dziś do puszki Dar Serca znajdują-
cej się w nawie głównej kościoła będą przeznaczone 
na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warsza-
wie. Prosimy uważać na oszustów, którzy na ulicy 
lub nawet przed kościołem udają wolontariuszy. 

•  Stowarzyszenie Chata z pomysłami, które prowadzi 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w budynku kina obok 
naszego kościoła zaprasza dziś - 1 czerwca - na Pik-
nik Rodzinny w godzinach 12.00 - 16.00 w parku 
parafialnym. W programie warsztaty twórcze dla 
dzieci i rodziców oraz występy muzyczne i teatralne 
w wykonaniu uczestników ośrodka. O 14.00 zapra-
szamy na koncert zespołu Wielbłądy i warsztat tań-
ców afrykańskich. Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

• W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i I 
sobota m-ca. W czwartek Adoracja Najświętszego 
Sakramentu od godz. 15.00. W piątek o godz. 9.00 
udamy się do chorych, od godz. 16.00 spowiedź i o 
16.30 Msza św. z udziałem dzieci. W sobotę nabo-
żeństwo rozpocznie się o godz. 6.30 modlitwą Ró-
żańcową. 

• W najbliższą sobotę, 07 czerwca o godz. 10.00 w 
Katedrze Warszawsko - Praskiej Ks. Abp Henryk 
Hoser udzieli święceń kapłańskich diakonom naszej 
diecezji. Wśród nowych kapłanów będzie Ks. diakon 
Michał Buraczyński, który odbywał praktyki duszpa-
sterskie w naszej parafii. Polecamy wszystkich neo-
prezbiterów, a szczególnie Ks. Michała modlitwom 
naszych parafian. 

• 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 dzisiej-

Dz 1,1-11 

Pan wśród rado-
ści wstępuje do 
nieba 
Ef 1,17-23 

Mt 28,16-20  

 J e d e n a s t u 
uczniów udało się 
do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. 
Wtedy Jezus pod-
szedł do nich i 
przemówił tymi 
słowami: Dana Mi 
jest wszelka wła-
dza w niebie i na 
ziemi. Idźcie więc 
i  n a u c z a j c i e 
wszystkie narody, 
udzie laj ąc im 
chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie 
je zachowywać 
wszystko, co wam 
przykazałem. A 
oto Ja jestem z 
w a m i  p r z e z 
wszystkie dni, aż 
do skończenia 
świata. 

szą niedzielę /01.06/ w Zielonce k. Warszawy. 
Szczegóły na plakacie. 

•  5 czerwca o godz. 18.00 - w najbliższy czwartek - 
będzie udzielany naszej młodzieży Sakrament 
Bierzmowania. Kandydatów do Bierzmowania 
zapraszamy na próby w poniedziałek, wtorek i śro-
dę /02, 03 i 04 czerwca/ po mszy św. o godz. 18.00. 

•  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. 600 199 017. Wszystkich zapra-
szamy! 

•  W najbliższą sobotę - 7 czerwca - o godz. 11.00 
koledzy kursowi ks. Adama będą sprawować w na-
szej świątyni Mszę św. dziękczynną z okazji 21 r. 
święceń kapłańskich. Wszystkich pragnących wziąć 
udział w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy! 

•  Trwa nowenna do Ducha Św. Będzie trwać do 
najbliższej niedzieli - Zesłania Ducha św., która 
kończy w Kościele Okres Wielkanocny. 

•  Także w najbliższą niedzielę - 08.06 o godz. 16.30 
Msza św. dla rodziców i dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. 

•  W następny poniedziałek - 09.06 - o godz. 19.30 
kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Ko-
ściele. Wejście od strony kancelarii. Zapraszamy! 

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

•  Rozpoczął się czerwiec. Zapraszamy przez cały 
miesiąc na nabożeństwa czerwcowe, które w naszej 
świątyni będą odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
  

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Bolesław Józef Kraus, kawaler z par. tut. 

Joanna Strubel, panna z Sokołowa Podl. 

VII Niedziela Wielkanocna – 
1.06 

 Czujne oczekiwanie 

 Czterdziestego dnia po Wielka-
nocy obchodzimy Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Znikły w ołtarzy symbole męki, 
śmierci i zwycięstwa Chrystusa. 
Kilkakrotnie zapowiadał Jezus 
swoje odejście do nieba. Mówił 
Zbawiciel: "„Idę do Tego, który 
mnie posłał”; „Wyszedłem od 
Ojca i przyszedłem na świat. 
Znowu opuszczam świat i idę do 
Ojca”; „ Wstępuję do Ojca mego 
i Ojca waszego oraz do Boga 
mego i Boga waszego” (J 16, 5, 
28; J 20, 17). Wniebowstąpienie 
Jezusa Chrystusa dokonało się w 
obecności Apostołów, pośród 
których była zapewne i Matka 
Boża. Z tej swoistej ekstazy i 
zapatrzenia w niebo za odcho-
dzącym Chrystusem wyprowa-
dzają ich dwaj aniołowie mó-
wiąc: „Mężowie z Galilei, 
czemu stoicie wpatrując się w 
niebo?!”. Chrystus bowiem, 
pierworodny wszelkiego stwo-
rzenia, otworzył nam drogę do 
Ojca i jest w tej drodze naszym 
Przewodnikiem.  

Każdy z nas otrzymał czas, aby 
się sprawdzić – jakim jest czło-
wiekiem w świecie współcze-
snym? Sytuacja nasza jest bar-
dzo podobna do sytuacji 
uczniów Chrystusa na Górze 
Wniebowstąpienia. Zaskoczeni 
tym wszystkim na co patrzyli i 
czego oczekiwali, stali bezradni i 
zapomnieli, że trzeba iść dalej. 
Oczekiwanie nie może być 
bezczynne i lekkomyślne. Musi 
być czujne i otwarte, aby wszy-
scy widzieli komu i czemu 
dajemy świadectwo. Święty 
Piotr mówi nam dziś, jak po 
chrześcijańsku trzeba żyć, 
pracować i uczestniczyć w życiu 
Kościoła. Kolosalna praca 
apostolska papieża św. Jana 
Pawła II, połączona z modlitwą, 
jest dla nas – Jego rodaków – 
przekonująca i porywająca. 
Jakby ucieleśniał słowa dzisiej-
szej Ewangelii i przekazywał 
światu jej ducha.  To nas zobo-
wiązuje. 


