
800   + Helena i Włady-
sław Hys 
1800 + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
28 

3 marca, środa  
700  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 29 
800   + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 3 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - o 
zdrowie i łaski BoŜe dla 
Stefanii i Małgorzaty; - 
dz.-bł. w rocznicę uro-
dzin ElŜbiety; + Józefa 
(k) Słopecka, Adam 
Słopecki 

4 marca, czwartek 
święto św. Kazimierza, 

królewicza 
700  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 30 
800   + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 4 
1500 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, 
koronka do BoŜego 

INTENCJE MSZALNE 

II Niedziela  
Wielkiego Postu 

28.02.2010 

II Niedziela Wielkiego 
Postu, 28 lutego 

 
700  + Włodzimierz Pu-
rzycki – gregoriańska 26 
830  + z rodziny Gałec-
kich i Paczuskich 
1000  K.R. 
1130  + Zbigniew Popiel-
ski 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 Zalew-
ska 
 
1 marca, poniedziałek  

700  - o BoŜe błogosła-
wieństwo dla Bernarde-
tty w rocznicę urodzin 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 1 
1800  + Włodzimierz 
Purzycki – gregoriańska 
27 

2 marca, wtorek  
700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 2 

Miłosierdzia, róŜaniec 
1800  + Helena Piotrow-
ska, Kazimierz Mazek, 
ich Rodzice  

5 marca, piątek 
700  + Józefa (k), Jan i 
cała rodzina Truszew-
skich 
800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 5 
1630 zajęta 
1715 Droga KrzyŜowa 
1800 zbiorowa: + Anto-
nina śebrowska w 1 r. 
śm., Czesława (k) i Ka-
rol śebrowscy; + Lu-
dwik w 1 i Jadwiga w 23 
r. śm. Milik; + Kornelia 
Wielogórska w 1 r. śm.; 
+ Cecylia Francman w 
30 dni po śmierci; + 
Mirosława (k) Cieszyń-
ska; + Mirosława (k) 
Królikowska, Klementy-
na Staniszewska 
1900 Droga KrzyŜowa 

6 marca, sobota 
700  +Jan Krajewski, 
Janusz Krajewski, Mar-
cela Leśniewska 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na II Niedzielę Postu 
28 lutego 2010 

• „Ad gentes” to pomoc dla Kościoła misyjnego 
i polskich misjonarzy. Dziś ofiarami do puszki 
„Dar Serca” wspieramy dzieło misyjne Ko-
ścioła. 

• Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. 
rok Ŝycia we wszystkie piątki w ciągu roku 
oraz Środę Popielcową. 

⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Śro-
dę Popielcową oraz w Wielki Piątek wszyst-
kich 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 odprawiana 
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. 

• 4 marca, z racji na Pierwszy Czwartek Mie-
siąca o godz. 15.00 odbędzie się Wystawienie 
Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia 
BoŜego i RóŜaniec. W tym dniu szczególnie 
pamiętajmy w naszych modlitwach o Ks. Kazi-
mierzu, kapelanie Instytutu Kardiologii. 

• W Pierwszy Piątek Miesiąca Msze św. będą 
odprawione o godz. 7,8,16:30 i 18. Adresy 
nowych chorych prosimy zgłaszać do kancela-
rii lub zakrystii. Spowiedź św. pół godziny 
przed kaŜdą Mszą św. Kancelaria w tym dniu 
nieczynna. 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięcz-
ne spotkanie dziś po Mszy św. o godz. 10 

• Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się 7 
marca w III Niedzielę Wielkiego Postu i pro-
wadzić je będzie O. Szczepan OSB, Mistrz 
Nowicjatu z Tyńca. Nauki rekolekcyjne roz-

Jezus wziął z sobą Pio-
tra, Jana i Jakuba i wy-
szedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, 
wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzie-
nie stało się lśniąco 
białe. A oto dwóch mę-
Ŝów rozmawiało z Nim. 
Byli to MojŜesz i Eliasz. 
Ukazali się oni w chwale 
i mówili o Jego odejściu, 
którego miał dokonać w 
Jerozolimie. Tymczasem 
Piotr i towarzysze snem 
byli zmorzeni. Gdy się 
ocknęli, ujrzeli Jego 
chwałę i obydwóch 
męŜów, stojących przy 
Nim. Gdy oni odchodzili 
od Niego, Piotr rzekł do 
Jezusa: Mistrzu, dobrze, 
Ŝe tu jesteśmy. Postawi-
my trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla 
MojŜesza i jeden dla 
Eliasza. Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, zjawił 
się obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy [tamci] 
weszli w obłok. A z 
obłoku odezwał się głos: 
To jest Syn mój, Wybra-
ny, Jego słuchajcie! W 
chwili, gdy odezwał się 
ten głos, Jezus znalazł 
się sam. A oni zachowali 
milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie 
oznajmili o tym, co 
widzieli. 

Rdz 15,5-12.17-18;  
Pan moim światem  
i zbawieniem moim 
Flp 3,17-4,1  
Łk 9,28b-36 



poczną się w niedzielę i będą głoszone na kaŜ-
dej Mszy św., a w poniedziałek, wtorek i środę 
na Mszach św. o godz. 10, 18 i 19.30. Spo-
wiedź św. rozpocznie się pół godziny przed 
kaŜdą Mszą Św. Rekolekcje dla dzieci i mło-
dzieŜy odprawiane będą według programu 
ustalonego z dyrekcjami szkół. 

• Na ołtarzu w kaplicy Matki BoŜej wyłoŜona 
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 kan-
celarii parafialnej. 

• Siostry Prezentki uruchamiają z dniem 1 wrze-
śnia 2010r. niepubliczne przedszkole katolic-
kie - w budynku przy ul. VII Poprzecznej 3 
(róg Trawiastej i VII Poprzecznej) w Warsza-
wie - Aninie. Przyjmowanie zgłoszeń do 
przedszkola rozpoczęto 8 lutego 2010r. za po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres: 
a n i n p r e z . p r z e d s z k o l e @ g ma i l . c o m.   
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 pa-
rafialny turniej  dla dzieci i młodzieŜy  plano-
wany jest na niedzielę, 7 marca. Zapisy pod 
a d r e s e m  e - m a i l o w y m :  z awod y -

anin@gmail.com a od 14 II u ks. Konrada. 
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w 
organizację imprezy, zapraszamy na spotkania 
młodzieŜy wybierzmowanej, w kaŜdą niedzie-
lę, o 19.00 w harcówce. 

• Dziś nowy, wielkopostny numer Salve Regi-
na. Zapraszamy do lektury. 

• ksiądz Konrad zaprasza do współpracy przy 
naboŜeństwach drogi krzyŜowej w kaŜdy pią-
tek o 19:00 

II Niedziela Wielkiego 
Postu – 28.02 

 
 Człowiek nowy 

 
 Jesteśmy wyposaŜeni w 
rozum i zmysły, dzięki któ-
rym kontaktujemy się z 
otaczającym nas światem i 
poznajemy jego osobowe i 
duchowe zjawiska. Przez te 
zmysłowe zjawiska Pan 
przemawia do Abrahama i 
utwierdza go w pewności 
Przymierza. Św. Paweł dziś 
w liście do Filipian przyzna-
je, Ŝe nasze ciało jest osła-
bione i poniŜone, ale Chry-
stus Zmartwychwstały ma 
moc przekształcić je i 
upodobnić do swojego ciała 
uwielbionego w niebie, gdzie 
jest nasza Ojczyzna. I w tym 
świetle musimy patrzeć na 
obecne Ŝycie i wszystkie 
nasze sprawy, kierując się 
uporządkowanymi naszymi 
zmysłami. Ta nauka św. 
Pawła bardzo jest potrzebna 
w naszych czasach, gdy 
jedni ubóstwiają ciało ludz-
kie, a inni na róŜny sposób je 
poniŜają i zadają wiele udrę-
ki i bólu. Uporządkowane 
nasze zmysły pomogą nam 
dąŜyć ku pojednaniu z Bo-
giem, z samym sobą, z bliź-
nimi i całym stworzeniem. „ 
Czynienie pokuty to konkret-
ny i codzienny wysiłek 
człowieka wspartego łaską 
BoŜą, aby Ŝyć dla Chrystusa, 
co jest jedynym sposobem, 
aby porzucić dawnego czło-
wieka i przyoblec się w 
człowieka nowego”. „Aby 
przezwycięŜyć w sobie to, co 
cielesne, by zwycięŜyło to, 
co duchowe; aby nieustannie 
wznosić się od rzeczy, które 
są na ziemi, do tych, które są 
w górze, gdzie przebywa 
Chrystus” (Flp 3,20 nn). 



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. 

800  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 6 
1800  + Henryk i Janina 
Janowscy 
III Niedziela Wielkiego 

Postu, 7 marca 
 
700  + Aniela Wyczół-
kowska – gregoriańska 7 
830  zajęta 
1000  R. M. 
1130  + Zofia i Ludwik 
1300 zbiorowa; - inten-
cja dziękczynno-
błagalna w 85 rocznicę 
urodzin Eugeniusza 
Gałdy z prośbą o błogo-
sławieństwo dla rodzi-

ny; + Jadwiga Borowska 
w 7 r. śm.; + Krystyna, 
Kazimiera, Wojciech, 
Wojciech Pietrusiński, 
Teresa i Józef Ziółkow-
scy; + Helena i Bole-
sław Jedynak i ich syno-
wie; Franciszek i Sławo-
mira (k) Jedynak; + 
Irena Jaworowska w 30 
dni po śmierci; + Adolfa 
(k) Kowalczyk, Andrzej 
Kowalczyk 
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. 


