
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 + Jacek Kruszewski w 
7 r.śm. 
1000 I Komunia św. 
1130 + Leszek i Edmund 
w 7 r.śm.  
1300 zbiorowa: – dz. z 
okazji urodzin Wojciecha 
i za + Leszka z okazji 
imienin; + Wiesława(k) w 
1 r.śm. i Wiesław Plew-
czyńscy; + Antoni Okniń-
ski, Genowefa i Antoni 
Taczalscy; + Ludwik i 
Marianna Kozłowscy ich 
córka Janina Jaworska 
1800 + Kazimiera, Antoni 
i Salomea Pawelscy 

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 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.13/ 
800 wolna 
1645 I Komunia św. 
1800 zajęta 
1800 – dz. w 40 r. ślubu 
Tadeusza i Marii Szu-
mowskich za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże bł. i 
zdrowie dla nich i wszyst-
kich, których Pan Bóg 
postawił i postawi na 
drodze ich życia 

15 CZERWCA, NIE-
DZIELA NAJŚW. 

TRÓJCY 
700 zajęta 
830 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.14/ 

1800 + Ryszard Wysocki 
w 21 r.śm. 
1800 + Janusz i Maria 
Ciepielewscy 
10 czerwca, wtorek, Św. 

Bogumiła bpa, wspo-

mnienie 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.9/ 
800 wolna   
1800 + Stanisław i Broni-
sław(k) Daniluk 
1800 wolna  
11 czerwca, środa, Św. 

Barnaby Apostoła, 
wspomnienie 

700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.10/ 
700 wolna 
800 + Jadwiga Banaszek w 
8 r.śm. i Tadeusz Papier-
nik 
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 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Zesła-
nia Ducha św.  

08.06.2014 

8 CZERWCA, NIE-
DZIELA ZESŁANIA 

DUCHA ŚW.  
700 + Maria w 5 r.śm. i 
Wiesław Łysiak 
830 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.7/ 
1000 Rocznica I Komunii 
św. 
1130 + Stanisław, Mate-
usz, Marianna i Elżbieta 
Arlak, Alfons, Ignacy, 
Weronika i Pelagia Waw-
rzyniak, Franciszek i 
Janina Nowaccy, 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 Szczepa-
niak w 25. r. ślubu z proś-
bą o bł. Boże dla całej 
rodziny 
1630 + Janina i Stanisław 
w 20 r.śm. Klos 
1800 + Stanisława(k), 
Eugeniusz, Jacek, Stefa-
nia i Antoni Rusinowscy, 
Zbigniew i Jadwiga Mar-
cinkiewicz 
9 czerwca, poniedziałek, 

NMP MATKI KO-
ŚCIOŁA, święto 

700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.8/ 
800 – w int. Hani z okazji 
3 urodzin o dalszą opiekę 

Tyl i Ryszard; + Jerzy 
Makarewicz, Bogumił 
Doręgowski 

12 czerwca, czwartek, 
JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻSZEGO KA-

PŁANA, święto 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.11/ 
800 + Helena i Mieczy-
sław w 26 r.śm. Sadowscy 
1645 I Komunia św. 
1800 + dusze w cz. c. i 
konające 
13 czerwca, piątek, Św. 

Antoniego z Padwy, 
prezbitera i dra K-ła, 

wspomnienie 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.12/ 
700 – dz.-bł. w int Sophi 
800 + Antoni Ziółkowski, 
Antoni i Iren Kowalewscy 
1645 I Komunia św. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jan w 1 r.śm. i 
Maria Kozłowscy, Barba-
ra i Antoni Świąteccy 
14 czerwca, sobota, Bł. 
Michała Kozala, bpa i 
męczennika, wspomnie-

nie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zesłania Ducha św. 

08.06.2014 r. 
 
•  Dziś, w niedzielę obchodzimy uroczystość 

Zesłania Ducha św., która kończy Okres 
Wielkanocny. Dziś można uzyskać odpust 
zupełny za udział w śpiewie hymnu O stwo-

rzycielu Duchu przyjdź.  
• W naszych modlitwach polecamy dobremu 

Bogu rodziny i dzieci, które rok temu przy-
stąpiły do Pierwszej Komunii św. Uroczysta 
Msza św. dziękczynna będzie odprawiona o 
godz. 10.00 

• Ofiary składane dziś do puszki Dar serca, 

która znajduje się na środku kościoła przezna-
czone są na stypendia naukowe dla księży 
studiujących za granicą. Bóg zapłać. 

•  We wczorajszą w sobotę - 07 czerwca - w 
katedrze Warszawsko - Praskiej Ks. Abp Hen-
ryk Hoser udzielił święceń kapłańskich dia-
konom naszej diecezji. Wśród nowych kapła-
nów był Ks. diakon Michał Buraczyński, któ-
ry odbywał praktyki duszpasterskie w naszej 
parafii. Polecamy wszystkich neoprezbiterów, 
a szczególnie Ks. Michała modlitwom na-
szych parafian. 

•  W miniony czwartek J. E. Ks. Bo Kazimierz 
Romaniuk udzielił Sakrament Bierzmowa-
nia 33. osobowej grupie młodzieży naszej 
parafii. Niech Duch św. będzie ich mocą w 
wyznawaniu wiary katolickiej. Serdecznie 
dziękujemy ks. Adamowi, siostrze Beacie i 
rodzinom za przygotowanie do tegoż sakra-
mentu.  

•  W dzisiejszą niedzielę - 08.06 o godz. 16.30 
ostatnia wspólna Msza św. dla rodziców i 
dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. 

• Dziś, w niedzielę o godz. 19.00 zapraszamy 

Dz 2,1-11 

Niech zstąpi 
Duch Twój i od-
nowi ziemię  
1 Kor 12,3b-7.12-

13; J 20,19-23  

 Wieczorem w 
dniu Zmartwych-
wstania, tam gdzie 
przebywali ucznio-
wie, gdy drzwi były 
zamknięte z obawy 
przed Żydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Pokój 
wam! A to powie-
dziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Ura-
dowali się zatem 
uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do 
nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was 
posyłam. Po tych 
słowach tchnął na 
nich i powiedział 
im: Weźmijcie Du-
cha Świętego! Któ-
rym odpuścicie 
grzechy, są im od-
puszczone, a któ-
rym zatrzymacie, są 
im zatrzymane.  

na kolejne spotkanie Kursu Biblijnego. Tema-
tem spotkania będzie Ewangelia wg Św. Łu-
kasza. 

•  W jutrzejszy poniedziałek - 09.06 - o godz. 
19.30 kolejne spotkanie z cyklu Porozma-
wiajmy o Kościele. Wejście od strony kance-
larii. Zapraszamy! 

• I Komunia św. dzieci w naszej parafii odbę-
dzie się 12 czerwca - najbliższy czwartek - 
podczas Mszy św. o godz. 16.45 w obchodzo-
ne tego dnia święto Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego Kapłana. Zaś Uroczysta I Komunia Św. 
będzie miała miejsce w niedzielę - 15 czerwca 
na Mszy św. o godz. 10.00. Już dzisiaj zawie-
rzamy dzieci i ich rodziny wstawiennictwu 
Matki Bożej i Św. Józefa. Prosimy naszych 
parafian, którzy zwykle uczęszczają na te go-
dzinę, aby przyszli na inną z godzin, udostęp-
niając miejsca rodzinom dzieci. 

•  Zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeń-
stwa czerwcowe, które w naszej świątyni są 
odprawiane codziennie o godz. 17.30. 

• Naszej niezawodnej 10-cio osobowej grupie 
Pań, na które można zawsze liczyć, pragnie-
my z serca podziękować za trud, pracę i czas 
przy przygotowaniu palemek świątecznych. 
Bóg zapłać. 

• We czwartek 10 czerwca o godz. 18.00 rozpo-
czyna się IX Spotkanie Przyjaciół ks. Jana 
Twardowskiego. Na wspomnienia o księdzu-
poecie zaprasza Pani doktór Kraus przy ulicy 
Niemodlińskiej 36. 

• Parafialny Caritas pilnie poszukuje dla rodzi-
ny po spaleniu stołu z krzesłami, 2 wersalek 
lub kanap, ręczników, pościeli i środków czy-
stości. Zgłoszenia prosimy zostawiać w za-
krystii Kościoła. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. 

Niedziela – Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego – 8.06 

 Duch życia wiecznego 

 

 Duch Święty w historii 
zbawienia był zawsze obecny w 
dziejach świata. Był z natchnio-
nymi pisarzami w Starym Testa-
mencie; kierował życiem i działa-
niem proroków; przez usta Jana 
Chrzciciela zapowiedział przyj-
ście Mesjasza; był obecny przy 
Wcieleniu Syna Bożego, ale Jego 
właściwy czas jeszcze nie nad-
chodził. W Bożych planach 
ujawnia się dopiero – zgodnie z 
obietnicą – swoim uczniom: 
„Będę prosił Ojca za wami, a 
innego Pocieszyciela wam da”. 
Przychodzi Chrystus do uczniów 
z życzeniem – „Pokój wam” i 
natychmiast przystępuje do 
powierzenia im doniosłej misji: 
„Jako Ojciec mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam”, a posłannictwem 
Apostołów będzie jednanie ludzi 
z Bogiem przez sakrament prze-
baczenia. Do tego zadania jest im 
potrzebna zawsze asystencja 
Ducha Świętego. W dzisiejszych 
Czytaniach liturgicznych słyszy-
my opis „znaków” zstąpienia 
Ducha Świętego na uczniów i 
wezwanie do jedności: aby 
wzajemnie sobie pomagać i 
zwiastować światu pokój wśród 
wielu języków i zadań. Otrzymu-
jemy Go, gdy przystępujemy do 
Syna na „odległość tchnienia”. 
Wtedy następuje nowe życie, 
odradza się duch człowieka i staje 
się zaczynem odnowienia ziemi. 
Ta Światłość prawdziwa „zmienia 
serc wierzących wnętrza” przez 
całą historię Kościoła. Cały 
Kościół ze wszystkimi swoimi 
funkcjami i charyzmatami stano-
wi jeden wielki organizm – 
Mistyczne Ciało Chrystusa – 
ożywiane Duchem Świętym, 
który jest największym wielka-
nocnym darem Zmartwychwstałe-
go Chrystusa, jest pełnią miste-
rium paschalnego. Zesłanie 
Ducha Świętego potwierdza, że 
Jezus zmartwychwstał i został 
wyniesiony do chwały Ojca, a 
równocześnie stale jest obecny 
pośród nas. 


