
średnictwem Matki 
BoŜej - dla Zofii 
1800  + Antoni Szeląg w 
16 rocznicę śmierci, 
Jadwiga Szeląg 
2 lutego 2010, Wtorek, 

Święto Ofiarowania 
Pańskiego 

700  + Maria Jarosław-
ska, cała rodzina Jaro-
sławskich i Buksowi-
czów 
1000   +Leokadia, Euge-
nia, Leopold i Bolesław 
śurawscy 
1600 +Kazimierz Szczę-
sny w 52 rocznicę 
śmierci 
1800 + Witold Ossowski 
w 4 rocznicę śmierci 
3 lutego 2010, Środa; 
wspomnienie św. Bła-

Ŝeja 
700  + s. Weronika Kula 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
1 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 

INTENCJE MSZALNE 

 4 Niedziela  
Zwykła 

311.2010 

IV Niedziela Zwykła, 
31 stycznia  

 
700  za parafian 
830  + Marianna Zalew-
ska 
1000  intencja ogólna: 
aby młodzieŜ umiała 
posługiwać się nowo-
czesnymi środkami 
społecznego przekazu z 
korzyścią dla własnego 
rozwoju osobistego 
oraz lepszego przygoto-
wania się do słuŜby 
społeczeństwu, inten-
cja misyjna: aby kaŜdy 
wierzący w Chrystusa 
uświadomił sobie, Ŝe 
jedność wszystkich 
chrześcijan stanowi 
konieczny warunek 
skuteczniejszego gło-
szenia Ewangelii 
1130  + Teresa, Jan, 
Zygmunt 
1300  + Wacław Zając i 
jego Rodzice 
1800  + Konstanty Dy-
mek w 9 r.śm. 
1 lutego 2010, Ponie-

działek 
700  + s. Wincenta (k) 
Piotrowska 
800  o zdrowie - za po-

rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - o zdrowie i łaski 
BoŜe dla Stefanii i Mał-
gorzaty; +Zbigniew 
Simon w 26 rocznicę 
śmierci, Barbara Dryń-
ska w 9 rocznicę śmier-
ci 

4 lutego 2010, I 
Czwartek miesiąca 

700  + Zdzisław (m) w 7 
i Czesław (m) Olszew-
scy w 6 rocznicę śmier-
ci 
800  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 2 
1500 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, 
koronka do BoŜego 
Miłosierdzia, róŜaniec 
1800  + Stefan Bujalski 
w 1 rocznicę śmierci 

5 LUTEGO 2010, 
Wspomnienie obo-

wiązkowe św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy, 

I Piątek miesiąca 
700  + Ryszard Trzecia-
kowski w pół roku po 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na 4 Niedzielę Zwykłą 
31 stycznia 2010 

• Serdecznie dziękujemy za pomoc w 
odśnieŜaniu terenu przykościelnego.  
Szczególne podziękowania kierujemy 
do rodziców i najmłodszych.  

• Dzień śycia Konsekrowanego. Msze 
św. w święto Ofiarowania Pańskiego 
będą odprawiane o godz: 7, 10, 16 i 18. 
Na liturgię przynosimy świece - grom-
nice z kapturkami na wosk. Ofiary 
składane w tym dniu na tacę przezna-
czone są na wsparcie zakonów klauzu-
rowych 

• Kancelaria parafialna nieczynna 2 
lutego w święto Ofiarowania Pańskie-
go, oraz 5 lutego w pierwszy piątek 
miesiąca. 

• 3 lutego, w dniu św. BłaŜeja po kaŜdej 
mszy św. Będzie udzielane specjalne 
błogosławieństwo. 

• 4 lutego, z racji na pierwszy czwartek 
miesiąca o godz. 15.00 odbędzie się 
Wystawienie Najśw. Sakramentu, Ko-
ronka do Miłosierdzia BoŜego i RóŜa-
niec.  

• 5 lutego, w dniu św. Agaty będą pobło-
gosławione chleb, sól i woda. Spo-
wiedź św. pół godziny przed kaŜdą 
Mszą św. Z racji na pierwszy piątek 
miesiąca Msze św. będą odprawione o 
godz. 7,8,16:30 i 18. Adresy nowych 
chorych prosimy zgłaszać do kancelarii 
lub zakrystii. 

Począł więc mówić do 
nich: Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście 
słyszeli. A wszyscy przy-
świadczali Mu i dziwili się 
pełnym wdzięku słowom, 
które płynęły z ust Jego. I 
mówili: Czy nie jest to syn 
Józefa? Wtedy rzekł do 
nich: Z pewnością powie-
cie Mi to przysłowie: 
Lekarzu, ulecz samego 
siebie; dokonajŜe i tu w 
swojej ojczyźnie tego, co 
wydarzyło się, jak słyszeli-
śmy, w Kafarnaum. I 
dodał: Zaprawdę, powia-
dam wam: Ŝaden prorok 
nie jest mile widziany w 
swojej ojczyźnie. Napraw-
dę, mówię wam: Wiele 
wdów było w Izraelu za 
czasów Eliasza, kiedy 
niebo pozostawało za-
mknięte przez trzy lata i 
sześć miesięcy, tak Ŝe 
wielki głód panował w 
całym kraju; a Eliasz do 
Ŝadnej z nich nie został 
posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a Ŝaden z nich 
nie został oczyszczony, 
tylko Syryjczyk Naaman. 
Na te słowa wszyscy w 
synagodze unieśli się 
gniewem. Porwali Go z 
miejsca, wyrzucili Go z 
miasta i wyprowadzili aŜ 
na stok góry, na której ich 
miasto było zbudowane, 
aby Go strącić. On jednak 
przeszedłszy pośród nich 
oddalił się. 

Jr 1,4-5.17-19;  
Będę wysławiał  
pomoc Twoją, Panie 
1 Kor 12,31-13,13  
Łk 4, 21-30 



• W tym tygodniu wizyta duszpasterska 
odbędzie się według następującego po-
rządku: 

⇒ poniedziałek:  
ul. III Poprzeczna od godz. 16:00;  
ul. Czecha i ul. Wygodna od godz. 
19:00 

⇒ wtorek:  
ul. Bosmańska od godz. 16:00;  
ul. Ukośna od godz. 16:00;  
ul. Przelot od godz. 19:00;  
środa:  
ul. Hertza od godz. 16:00;  
ul. Wydawnicza od godz. 16:30;  
ul. VI Poprzeczna od godz. 19:00 

⇒ czwartek:   
ul. IV Poprzeczna od godz. 16:00;  
ul. V Poprzeczna od godz. 16:30 

⇒ piątek:  
ul. VII Poprzeczna od godz. 16:30; 
ul. PoŜaryskiego od godz. 19.00  

⇒ sobota  
ul. VIII Poprzeczna od godz. 10.00 
ul. IX Poprzeczna od godz. 10.00 
ul. X Poprzeczna od godz. 13.00 
ul. XI i XII Poprzeczna od godz. 14-
.00 

• Dziś równieŜ nowy numer miesięczni-
ka Salve Regina. Zapraszamy do lektu-
ry! 

• Dziś po mszy wieczornej w harcówce 
kolejne spotkanie pogłębiające wiarę 
dla młodzieŜy wybierzmowanej. Start 
o 19 pod kinem. 

IV Niedziela zwykła – 
31.01 

 
 Wiara i Miłość 

 
 Wiara i Miłość, to dwa 
filary chrześcijańskiego 
Ŝycia, o których mówią 
dzisiejsze czytania Słowa i 
cała Liturgia. W wierze 
Bóg wychodzi nam naprze-
ciw w róŜnoraki sposób. 
Ale warunkiem wiary jest 
miłość, czyli postawa cał-
kowitego oddania się Bogu, 
realizowana ciągle i na 
nowo. Sens bowiem Ŝycia 
leŜy w umiejętności do-
strzegania i wybierania 
wartości. To one pociągają 
i determinują działanie 
człowieka. Wiedząc, do 
czego się dąŜy i widząc cel, 
czuje się człowiek potrzeb-
ny, a wszelkie jego działa-
nia są ukierunkowane i 
znajdują swój sens. Ten 
temat opiewa dziś św. 
Paweł w najpiękniejszym i 
najgłębszym teologicznie – 
poemacie o miłości. 
Wszystko, co dobre i pięk-
ne na świecie, kaŜda dzie-
dzina aktywności człowie-
ka zdaje się toczyć po 
torach miłości. Ona wszyst-
ko udoskonala, nadaje 
nowych wartości i współ-
pracuje z Bogiem w dosko-
naleniu świata. Czym się 
charakteryzuje taka miłość? 
Przymioty jej wylicza św. 
Paweł w czytanym dziś 
hymnie o Miłości. To ona 
wprowadza ład i uporząd-
kowanie we wszystkie 
dziedziny Ŝycia ducha i 
ciała. MoŜna Ją odtrącić, a 
Ona moŜe przejść obok, jak 
w dzisiejszej Ewangelii. 



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

śmierci 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
3 
1630 +Kazimierz Kry-
czyk w miesiąc po po-
grzebie 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: 
6 lutego 2010, Sobota, 

Wspomnienie obo-
wiązkowe świętych 

męczenników Pawła 
Miki i Towarzyszy 

700  zajęta 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
4 

1800  +Wacław Szpa-
kowski w 37 rocznicę 
śmierci 
V Niedziela Zwykła, 7 

lutego 
 
700  za parafian 
830  zajęta 
1000  intencja  Radia 

Maryja 

1130  zajęta 
1300 chrzest: Jan Jakub 
Majchrzak, zbiorowa: 
+Maria Zając z okazji 
imienin, +Janina Kulka 
1800  +Natalia i Czesław 
Jaszczur 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne 
złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, 
mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


