
 
22 lutego, poniedzia-
łek, święto Katedry 

św. Piotra 
700  - za parafian 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 20 
1800  - o bł. BoŜe dla 
Artura 

23 lutego, wtorek  
700  + Krystyna Śliwiń-
ska w 2 r.śm. 
800   + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 21 
1800 + Janina, Katarzy-
na, Aleksander i Stani-
sław Laskus, Roman i 
Aleksandra (k) Bieńko-
wscy 

24 lutego, środa  
700  + Piotr Grajda w 30 
r.śm., Stanisław Grajda 
i Aleksander Woźnica 
800   + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 22 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

 I Niedziela  
Wielkiego Postu 

21.02.2010 

I Niedziela Wielkiego 
Postu, 21 lutego 

 
700  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 19 
830  + Józef i Józefa (k) 
Pełka, Maria, Michał, 
Stanisław, Mikołaj, 
Józef,  Władysław 
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 Jerze-
go w 50 rocz. ślubu 
oraz o bł. BoŜe dla 
Marysi, Maksymiliana 
i Stanisława; - dz.-bł. w 
18 r. urodzin Aleksan-
dry(k); + Bogumił Sa-
dowski w 16 r.śm.; + 
Janusz Cichocki w 6 
r.śm.; + Marianna w 12 
r.śm. i Czesław JeŜak 
1715 Gorzkie śale  
1800  + Tadeusz Bulik 
w 30 r.śm., Danuta 
Bulik, Marysieńka, 
Kubuś, Marianna i 
Julian Bulik, Jan i Bro-
nisława (k) Jarosz 

Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - o zdrowie i 
łaski BoŜe dla Stefanii i 
Małgorzaty;  

25 lutego, czwartek 
700  za parafian 
800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 23 
1800  - o bł. BoŜe dla 
Moniki 

26 lutego, piątek 
700  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 24 
800  + Aleksandra (k) i 
Wojciech Szpakowscy 
1715 Droga KrzyŜowa 
1800 zbiorowa: + Stefa-
nia, Jan, Zdzisław 
Karcz, Janina, Michał 
Misztal; + Edmund 
Dygulski w 14 r.śm. + 
Romana (k) Małecka 
1900 Droga KrzyŜowa 

27 lutego, sobota 
700  + Włodzimierz 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na I Niedzielę Postu 
21 lutego 2010 

• W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Ty-
dzień modlitw o trzeźwość narodu. Za-
chęcamy do pokuty i modlitwy o trzeź-
wość oraz do składania i odnawiania 
przyrzeczeń trzeźwościowych.  

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mię-

snych obowiązuje wszystkich, którzy 
ukończyli 14. rok Ŝycia we wszystkie 
piątki w ciągu roku oraz Środę Popielco-
wą. 

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

⇒  uzasadniona niemoŜliwość zachowania 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się 
od chrześcijanina podjęcia innych form 
pokuty 

⇒  W kaŜdy piątek w Wielkim Poście od-
prawiana jest Droga KrzyŜowa o godz. 
17:15 i 19.00  

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

• Dziś - 21 II - zapraszamy dzieci przygo-
towujące się do Pierwszej Komunii 
Świętej - wraz z Rodzicami -  na Mszę 
św. o godzinie 13.00. Prosimy o przynie-
sienie świec od chrztu świętego. Odnowi-
my przyrzeczenia chrzcielne. 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comie-
sięczne spotkanie w następną niedzielę 
28 lutego po Mszy św. o godz. 10 

Jezus pełen Ducha Święte-
go, powrócił znad Jordanu i 
czterdzieści dni przebywał 
w Duchu na pustyni, gdzie 
był kuszony przez diabła. 
Nic w owe dni nie jadł, a po 
ich upływie odczuł głód. 
Rzekł Mu wtedy diabeł: 
Jeśli jesteś Synem BoŜym, 
powiedz temu kamieniowi, 
Ŝeby się stał chlebem. 
Odpowiedział mu Jezus: 
Napisane jest: Nie samym 
chlebem Ŝyje człowiek. 
Wówczas wyprowadził Go 
w górę, pokazał Mu w 
jednej chwili wszystkie 
królestwa świata i rzekł 
diabeł do Niego: Tobie dam 
potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są 
poddane i mogę je odstąpić, 
komu chcę. Jeśli więc 
upadniesz i oddasz mi 
pokłon, wszystko będzie 
Twoje. Lecz Jezus mu 
odrzekł: Napisane jest: 
Panu, Bogu swemu, bę-
dziesz oddawał pokłon i 
Jemu samemu słuŜyć bę-
dziesz. Zaprowadził Go teŜ 
do Jerozolimy, postawił na 
naroŜniku świątyni i rzekł 
do Niego: Jeśli jesteś Sy-
nem BoŜym, rzuć się stąd w 
dół! Jest bowiem napisane: 
Aniołom swoim rozkaŜe o 
Tobie, Ŝeby Cię strzegli, i 
na rękach nosić Cię będą, 
byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień. Lecz 
Jezus mu odparł: Powie-
dziano: Nie będziesz wysta-
wiał na próbę Pana, Boga 
swego. Gdy diabeł dokoń-
czył całego kuszenia, odstą-
pił od Niego aŜ do czasu. 

Pwt 26,4-10;  
Bądź ze mną, Panie,  
w moim utrapieniu 
 Rz 10,8-13;  
Łk 4,1-13 



• Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną 
się 7 marca w III Niedzielę Wielkiego 
Postu. 

• Na ołtarzu w kaplicy Matki BoŜej wyło-
Ŝona jest Księga Zmarłych. Na kaŜdy 
dzień roku modlitwą otaczamy zmarłych, 
którzy odeszli do Domu Pana. Księga 
obejmuje zmarłych z ostatnich dwóch lat. 
Jeśli rodzina 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 przedszko-
le katolickie - w budynku przy ul. VII 
Poprzecznej 3 (róg Trawiastej i VII Po-
przecznej) w Warszawie - Aninie. Przyj-
mowanie zgłoszeń do przedszkola rozpo-
czynają Siostry 8 lutego 2010r. za po-
średnictwem poczty elektronicznej na 
adres: 
aninprez.przedszkole@gmail.com.   
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 młodzie-
Ŝy  planowany jest na niedzielę, 7 marca. 
Zapisy pod adresem e-mailowym: zawo-
dyanin@gmail.com a od 14 II u ks. 
Konrada. Wszystkich, którzy chcieliby 
włączyć się w organizację imprezy, za-
praszamy na spotkania młodzieŜy wy-
bierzmowanej, dziś i za tydzień, o 19.00 
w harcówce. 

I Niedziela Wielkiego 
Postu – 21.02 

 
 Świadomość pokusy 

 
 Rozpoczęliśmy okres 
Wielkiego Postu, który 
przez nas ma zwrócić uwa-
gę całej rodzinie ludzkiej na 
KrzyŜ i Zmartwychwstanie 
Chrystusa. Razem z Chry-
stusem popatrzmy najpierw 
z góry na wspaniałe dobra 
świata. Są niektóre niezbęd-
ne do Ŝycia, jak powietrze, 
woda i chleb. Są i takie, 
które dają komfort, wygo-
dę, swobodę i łatwość wy-
boru. Wszystkie te dobra 
materialne uśmiechają się 
do nas i wabią, jak chociaŜ-
by pieniądz. Czego to on 
nie moŜe nam dać: majątek, 
znaczenie, w duŜej mierze 
zdrowie, swobodę ruchów, 
wielką pokusę posiadania, 
władania i konsumowania. 
Kuszony na pustyni Jezus 
jest nie tylko wzorem, jak 
naleŜy umartwiać się, by 
rozum zapanował nad cia-
łem i uczuciami, a duch 
kierował wyborami. Ewan-
gelia pokazuje nam, czym 
mogą być pokusy, których 
źródłem jest olbrzymia 
paleta dóbr materialnych i 
duchowych rozpostarta 
przez Stwórcę przed nami 
Ŝyjącymi. Wszyscy są 
naraŜeni na pokusy, wszy-
scy im w jakiś sposób ule-
gamy, choćby w marze-
niach, pragnieniach i uczu-
ciach. „Ten rodzaj moŜna 
pokonać modlitwą i pos-
tem” – mówi nam Jezus. 
Wielki Post staje się okazją 
do mobilizacji „wiary ser-
cem przyjętej”, wzmocnie-
nia ducha miłością Chrystu-
sa i Jego KrzyŜa. 



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. 

Purzycki – gregoriań-
ska 25 
800  + Anna i Walerian 
Toth, cała rodzina 
Tothów i Trojanow-
skich 
1800  + Dariusz Pawla-
sek w 12 r.śm., Jadwi-
ga Płowska, Wacław 
Rowicki, Józefa (k) i 
Piotr Migas, Apolonia 
Lewandowska 
II Niedziela Wielkiego 

Postu, 28 lutego 
 
700  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriań-
ska 26 

830  + z rodziny Gałec-
kich i Paczuskich 
1000  K.R. 
1130  + Zbigniew Po-
pielski w 32 r.śm., 
c.r.Popielskich i Dar-
kowskich 
1300 w intencji niezna-
nej dziewczynki, której 
serce po przeszczepie 
bije u ofiarodawczyni 
tej intencji, oraz o łaskę 
zdrowia w 12 rocznicę 
operacji 
1300 + Ewa w 2 r.śm. 
1715 Gorzkie śale  
1800  + Marianna Za-
lewska 

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. 


