
rzycki – gregoriańska 
14 
800   + Mieczysław Mo-
siejczuk w 10 r.śm. 
1800 zajęta 
17 lutego 2010, Środa 

Popielcowa 
700  - o zgodę miłość i 
zdrowie w rodzinie za 
wstawiennictwem MB 
Nieustającej Pomocy 
1000  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
15 
1630 + Jerzy Kołbuk, 
Józef i Janina Sobczak 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - o zdrowie i łaski 
BoŜe dla Stefanii i Mał-
gorzaty; + Mieczysław 
Ładno w 30 dni po 
śmierci; + Krzysztof 
Rusiniak w 30 dni po 
śm. 
1930 – dz.-bł. w intencji 
cr. Jasek 
18 lutego 2010, czwar-

INTENCJE MSZALNE 

 6 Niedziela  
Zwykła 

14.02.2010 

VI Niedziela Zwykła, 
14 lutego 

 
700  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 
12 
830  + Apolonia i Wa-
lenty 
1000  + z okazji zbliŜają-
cej się 57. rocznicy 
mordu sądowego na 
generale Emilu Fieldor-
fie „Nil” –u z prośbą o 
Ŝycie wieczne dla niego 
1130  + Anna Chirkow-
ska  
1300 + Tadeusz Zarzecz-
ny w 1 r. śm. 
1800  - dz. Anny, Jerze-
go, ElŜbiety za otrzyma-
ne łaski z prośbą o bło-
gosławieństwo 
 
15 lutego 2010, ponie-

działek 
700  - za Michała 
800  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 
13 
1800  - dz. w 12. roczni-
cę urodzin Agaty z 
prośbą o BoŜe bł. dla 
Agaty, Michała i całej 
rodziny 
16 lutego 2010, wtorek  
700  + Włodzimierz Pu-

tek 
700  + rodziców: Ludwi-
ka i Katarzynę Marian-
nę, dziadków: Marcina, 
Annę, Jana, Bronisławę: 
rodziców chrzestnych: 
Antoniego i Zofię 
800  - o zdrowie dla Ge-
nowefy Kurnawa; + 
Józef Kurnawa, Tadeusz 
RŜysko, Katarzyna Szo-
stak, Stefania i Włady-
sław Szostak, Jana Szo-
stak 
1800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
16 
19 lutego 2010, piątek 

700  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 17 
800  + Aleksandra (k), 
Jadwiga, Piotr, Franci-
szek, Feliks Bogusz 
1715 Droga KrzyŜowa 
1800 zbiorowa:  
1900 Droga KrzyŜowa 
20 lutego 2010, sobota 

700  + Irena Paszkiewicz 
– Tarnowska w 40 r.śm. 
800  + Włodzimierz Pu-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na 6 Niedzielę Zwykłą 
14 lutego 2010 

• W najbliŜszą środę, tj. Środę Popielcową 
rozpoczynamy Wielki Post. Porządek Li-
turgii; Msze św. z posypaniem głów po-
piołem będą o godz. 7, 10, 16:30, 18 i 19-
:30 

• W Środę Popielcową rozpoczyna się Ty-
dzień modlitw o trzeźwość narodu. Zachę-
camy do pokuty i modlitwy o trzeźwość 
oraz do składania i odnawiania przyrze-
czeń trzeźwościowych.  

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mię-

snych obowiązuje wszystkich, którzy 
ukończyli 14. rok Ŝycia we wszystkie piąt-
ki w ciągu roku oraz Środę Popielcową. 

⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w 
Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek 
wszystkich między 18. a 60. rokiem Ŝycia 

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się od 
chrześcijanina podjęcia innych form poku-
ty 

⇒  W kaŜdy piątek w Wielkim Poście odpra-
wiana jest Droga KrzyŜowa o godz. 17:15 
i 19.  

⇒  W kaŜdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz. 17:15 uczestniczymy w Gorzkich 
śalach z kazaniem pasyjnym. 

• KaŜdego, kto nie mógł nas przyjąć w wy-
znaczonym terminie, a prosi o błogosła-
wieństwo, zapraszamy do zakrystii lub 
kancelarii parafialnej w celu umówienia 
spotkania w domu. 

• Za tydzień - 21 II - zapraszamy dzieci 
przygotowujące się do Pierwszej Komunii 

Jezus zeszedł z nimi na 
dół i zatrzymał się na 
równinie. Był tam duŜy 
poczet Jego uczniów i 
wielkie mnóstwo ludu z 
całej Judei i Jerozolimy 
oraz z wybrzeŜa Tyru i 
Sydonu; A On podniósł 
oczy na swoich uczniów i 
mówił: Błogosławieni 
jesteście wy, ubodzy, 
albowiem do was naleŜy 
królestwo BoŜe. Błogosła-
wieni wy, którzy teraz 
głodujecie, albowiem 
będziecie nasyceni. Błogo-
sławieni wy, którzy teraz 
płaczecie, albowiem śmiać 
się będziecie. Błogosła-
wieni będziecie, gdy 
ludzie was znienawidzą, i 
gdy was wyłączą spośród 
siebie, gdy zelŜą was i z 
powodu Syna Człowiecze-
go podadzą w pogardę 
wasze imię jako niecne: 
cieszcie się i radujcie w 
owym dniu, bo wielka jest 
wasza nagroda w niebie. 
Tak samo bowiem przod-
kowie ich czynili proro-
kom. Natomiast biada 
wam, bogaczom, bo ode-
braliście juŜ pociechę 
waszą. Biada wam, którzy 
teraz jesteście syci, albo-
wiem głód cierpieć bę-
dziecie. Biada wam, któ-
rzy się teraz śmiejecie, 
albowiem smucić się i 
płakać będziecie. Biada 
wam, gdy wszyscy ludzie 
chwalić was będą. Tak 
samo bowiem przodkowie 
ich czynili fałszywym 
prorokom. 

Jr 17,5-8;  
Błogosławiony,  
kto zaufał Panu 
1 Kor 15,12.16-20;  
Łk 6,17.20-26 



Świętej - wraz z Rodzicami -  na Mszę św. 
o godzinie 13.00. Prosimy o przyniesienie 
świec od chrztu świętego. Odnowimy 
przyrzeczenia chrzcielne. 

• Na ołtarzu w kaplicy Matki BoŜej wyłoŜo-
na jest Księga Zmarłych. Na kaŜdy dzień 
roku modlitwą otaczamy zmarłych, którzy 
odeszli do Domu Pana. Księga obejmuje 
zmarłych z ostatnich dwóch lat. Jeśli ro-
dzina lub ktoś chciałby dokonać wpisu do 
Księgi Zmarłych proszony jest o kontakt 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

• Siostry Prezentki uruchamiają z dniem 1 
września 2010r. niepubliczne przedszkole 
katolickie - w budynku przy ul. VII Po-
przecznej 3 (róg Trawiastej i VII Po-
przecznej) w Warszawie - Aninie. Przyj-
mowanie zgłoszeń do przedszkola rozpo-
czynają Siostry 8 lutego 2010r. za pośred-
nictwem poczty elektronicznej na adres: 
a n in p rez . p rzed s z ko le@g m a i l . p l 
Tel. kontaktowy w sprawie zgłoszenia 
dzieci: 696 138 885, z s. Maksymilianą, 
od pon. do soboty w godz. od 16.00 do 
18.00 

• Ping-pong, bilard, piłkarzyki… otwarty 
parafialny turniej  dla dzieci i młodzieŜy  
planowany jest na niedzielę, 7 marca. Za-
pisy pod adresem e-mailowym: zawody-
anin@gmail.com a od 14 II u ks. Konra-
da. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć 
się w organizację imprezy, zapraszamy 
na spotkania młodzieŜy wybierzmowanej, 
dziś i za tydzień, o 19.00 w harcówce. 

 

VI Niedziela zwykła – 14.02 
 

 Ubezpieczenie 
 
 Ludzie naszych czasów, czy 
to indywidualnie, czy w 
grupie pragną się ubezpieczać. 
Jest to konieczność, a nawet 
obowiązek. Stopniowo dowia-
dujemy się, gdzie, jak i za ile 
moŜemy zapewnić sobie 
spokój i bezpieczeństwo. 
Dzisiejsze czytania Słowa 
mówią nam natomiast o 
ubezpieczeniu się kaŜdego 
człowieka na Ŝycie wieczne. 
Tego zaś nie da się załatwić 
za pieniądze i znajomości, 
nawet za woskowe świece w 
świątyni. Ktoś np. „zbija” – 
nie zawsze uczciwie – milio-
nowy majątek, a w ramach 
samouspokojenia wrzuca parę 
złotych do puszki dla bied-
nych, sądząc, Ŝe tym gestem 
wypełnia obowiązek miłości 
Boga i bliźniego, a przy 
okazji dochodzi do swego. 
Parę tysięcy lat temu psalmi-
sta Pański śpiewał: „Człowiek 
jest miły i pełen wesela, kiedy 
drugiemu ze swego udziela… 
i kto zaufał Panu”. Współcze-
sna nam psychologia uznaje, 
Ŝe głęboką przyczyną i źró-
dłem moralnych wypaczeń 
jest prawie zawsze zanik 
miłości. Chrystus aŜ cztero-
krotnie powtarza „biada” dla 
tych, którzy kosztem bliźnich 
bawią się i uŜywają, nie 
widząc ubóstwa, cierpień i 
tragedii innych. To Jezus 
mówi: „Kto poda kubek 
świeŜej wody do picia jedne-
mu z tych maluczkich, za-
prawdę powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody” (Mt 
10,42). DąŜeniem bowiem 
miłości jest zjednoczenie się z 
Bogiem, a więc bezpieczeń-
stwo wieczne. Człowiek 
potrzebuje takiego bezpie-
czeństwa, aby móc wypełnić 
swoje posłannictwo w drodze 
do Ojca. 



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 można 

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. 

rzycki – gregoriańska 
18 
1800  + Klemens Gro-
dzicki w 4 r.śm. 
I Niedziela Wielkiego 

Postu, 21 lutego 
 
700  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 
19 
830  + Józef i Józefa (k) 
Pełka, Maria, Michał, 
Stanisław, Mikołaj, 
Józe f ,  Władys ław 
Wochniak 
1000  + Tomasz Ciesz-
kowski w 26 r.śm. 
1130  + Aniela i Franci-

szek Sędek oraz ich 
dzieci 
1300 zbiorowa; - dz.-bł. 
PP Barbary i Jerzego w 
50 rocz. ślubu oraz o bł. 
BoŜe dla Marysi, Mak-
symiliana i Stanisława; - 
dz.-bł. w 18 r. urodzin 
Aleksandry(k); + Bogu-
mił Sadowski w 16 
r.śm.; + Janusz Cichocki 
w 6 r.śm.; + Marianna w 
12 r.śm. i Czesław Je-
Ŝak 
1715 Gorzkie śale  
1800  zajęta 

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. 


