
10 stycznia, ponie-
działek; 

700 – za parafian 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.10/ 
1030 Msza pogrzebo-
wa w int. + Ks. Marka 
Szumowskiego 
1800 – dz.-bł. z prośbą 
o zdrowie i bł. BoŜe 
dla cr. 
11 stycznia, wtorek; 

700 – o pomyślność i 
potrzebne łaski dla 
Piotra 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.11/ 
1800 + Walenty i jego 
cr.  

12 stycznia, środa; 
700 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.12/ 
800 + Igor Tawryczew-
ski w 22 r.śm. 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Chrztu Pańskiego 

09.01.2011 

09 stycznia, NIE-
DZIELA CHRZTU 

PAŃSKIEGO 
700 – o bł. BoŜe dla cr. 
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 
1000  - dz.-bł. w int. 
Agaty i Wojciecha, 
ich córki Zosi, Magdy 
i Bartka i ich córeczki 
Majki z prośbą o zdro-
wie i potrzebne łaski 
1130 + Halina w 14 
r.śm. i Paweł Kapich, 
Ewa Kędziorek 
1300 + GraŜyna Nie-
wiadomska /greg.9/ 
1300 - dz.-bł. z okazji 
80 urodzin Lucjana 
Rakowieckiego o bł. 
BoŜe dla niego i cr.;  
1800 + Marianna, Józef 
i Jerzy Pośnik, cr. 
Pośników i Matyjów, 
Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk, 
Leokadia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alber-
skich 

fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Magdalena 
Bartz, Janina, Marian-
na i Marian Sitkow-
scy, Franciszka (k) i 
Ignacy Kutzner, Cze-
sława (k) i Stefan Józ-
ków; + Jadwiga i Wa-
cław Borowscy i zm. z 
ich rodzin;  

13 stycznia, czwar-
tek; 

700 – o bł. BoŜe i łaski 
potrzebne dla S. We-
roniki i radość 
wieczną dla jej zm. 
rodziców 
800 zajęta  
1800 + GraŜyna Nie-
wiadomska /greg.13/ 

14 stycznia, piątek; 
700 – w int. Tomasza 
Burzeckiego o po-
myślność w nowej 
pracy i w sprawach 
osobistych 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.14/ 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Chrztu Pańskiego 

09.01.2011 r. 
 
• Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres 

Narodzenia Pańskiego, dlatego od dzisiej-
szej niedzieli podczas liturgii śpiewamy 
pieśni Okresu Zwykłego. JeŜeli chcemy 
zachować dawną tradycję śpiewania kolęd 
aŜ do 2 lutego moŜemy je wykonywać tyl-
ko na przygotowanie darów i zakończenie. 

• W dzisiejszą niedzielę Zespół Kameralny 
Akademii Muzycznej w Warszawie bę-
dzie animował śpiew kolęd podczas Mszy 
św. o godz. 11.30, a po Mszy wystąpi z 
krótkim koncertem. 

• Kurs dla narzeczonych, który rozpoczął 
się w naszej parafii 6 stycznia będzie trwał 
dziesięć tygodni. Spotkania będą we 
czwartki i rozpoczynać się o godz. 19.00. 
KaŜde spotkanie trwa 1 godzinę. Wejście 
od kancelarii parafialnej. Serdecznie zapra-
szamy! 

• Centrum Promocji Kultury przy ul. Pod-
skarbińskiej 2 zaprasza na koncert świą-
teczny Zespołu Emerytów z udziałem p. 
Józefa Oleksiaka - muzyka dyplomowane-
go. 10 stycznia 2011 o godz. 11.00. Po kon-
cercie ciastka i herbata. 

• W niedzielę - 23.01 - o godz. 17.00 spotka-
nie dla kandydatów do Bierzmowania. A 
po mszy św. o godz. 18.00 spotkanie grupy 
dziewcząt. Wejście od strony kancelarii. 

• W czwartek - 13.01 - o godz. 17.15 RóŜa-
niec Fatimski. 

•  W tym tygodniu wizyta duszpasterska od-
będzie się według następującego porządku: 

Iz 42,1-4.6-7 

Pan ześle pokój 
swojemu ludowi 
Dz 10,34-38 

Mt 3,13-17 

Jezus przyszedł z 
Galilei nad Jordan 
do Jana, Ŝeby przy-
jąć chrzest od nie-
go. Lecz Jan po-
wstrzymywał Go, 
mówiąc: To ja po-
trzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przy-
chodzisz do mnie? 
Jezus mu odpowie-
dział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się 
na m w ype łn i ć 
wszystko, co spra-
wiedliwe. Wtedy 
Mu ustąpił. A gdy 
J e z u s  z o s t a ł 
ochrzczony, na-
tychmiast wyszedł 
z wody. A oto 
otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał 
Ducha BoŜego zstę-
pującego jak gołę-
bicę i przychodzą-
cego na Niego. A 
głos z nieba mówił: 
Ten jest mój Syn 
umiłowany, w któ-
rym mam upodoba-
nie. 



⇒ poniedziałek 10 stycznia: ul. Niemodliń-
ska 2 księŜy od godz. 16:00 od numerów 
początkowych; 

⇒ wtorek 11 stycznia: ul. Zalipie od 
godz.16:00 od numerów początkowych 
jeden ksiądz strona parzysta, drugi ksiądz 
strona nieparzysta; ul. Zambrowska 
(domki) od godz. 19:00; 

⇒ środa 12 stycznia: ul. Zambrowska bloki 
4, 4A, 4B i 13 od godz. 16:00 - jeden 
ksiądz; bloki 6, 6A, 6B od godz. 16:00 - 
jeden ksiądz; blok 8A, - od godz. 16:00 - 
jeden ksiądz; 

⇒ czwartek 13 stycznia; ul. Zambrowska 
bloki 10A i 11 - od godz. 16:00 jeden 
ksiądz; blok 12 od godz. 16:00 - jeden 
ksiądz;  

⇒ piątek 14 stycznia; ul. Pazińskiego bloki 
1, 1A, 1B od godz. 16 - jeden ksiądz; ul. 
Pazińskiego blok 1C od godz. 16:00 - je-
den ksiądz; ul. Pazińskiego blok 1D od 
godz. 17:00 - jeden ksiądz;  

⇒ sobota 15 stycznia; ul. Kajki od godz. 
10.00 od numerów początkowych - strona 
parzysta - jeden ksiądz, strona nieparzysta 
- drugi ksiądz. Od ul. B. Czecha numery 
parzyste i nieparzyste  trzeci ksiądz; 

⇒ poniedziałek 17 stycznia: ul. Pazińskie-
go bloki 1E, 1F, 1G i 3 od godz. 16:00 - 
jeden ksiądz; ul. Pazińskiego bloki 2 i 3A  
od godz. 16:00 - jeden ksiądz. 

• Kierowców korzystających z parkingu 
parafialnego prosimy o wjeŜdŜanie od 
strony ul. VI Poprzecznej, a wyjeŜdŜanie 
na ul. Rzeźbiarską. 

Niedziela –  
Święto Chrztu Pańskiego 

9.01 
 

 Oczekiwany 
 
 Liturgia czytań dzisiejsze-
go Święta odsyła nas naj-
pierw do tekstu proroka 
Izajasza. Tam znajdujemy 
bliŜsze szczegóły dotyczące 
prezentowanego „Syna 
Umiłowanego”. Jest On 
tym, na którym spoczął 
Duch Pański. Jest tym, 
który przyniesie narodom 
prawo. Jest powołanym i 
ukształtowanym przez 
Boga, ustanowionym przy-
mierzem dla ludzi i światło-
ścią dla narodów. Jezus 
przychodzi nad Jordan, jako 
jeden z wielu. Przychodzi, 
aby wraz z innymi, z rąk 
Jana Chrzciciela, przyjąć 
znak pokuty i skruchy. 
Znak nawrócenia, do które-
go nawołuje Jan Chrzciciel 
przewidując bliskie przyj-
ście Mesjasza. Pokuta i 
skrucha, którym towarzy-
szyło wyznanie grzechów i 
Ŝal za nie, a jako znak ze-
wnętrzny „sposób obmy-
cia”, miały być odpowie-
dzią na wołanie: „Pan jest 
blisko”. Jezus przyjmuje 
chrzest, chociaŜ był ten 
„chrzest Janowy” pomyśla-
ny dla tych, którzy czekali 
na Jezusa – Mesjasza. Stało 
się tak przez fakt, Ŝe Jezus 
Chrystus stał się człowie-
kiem, wkraczając we 
wszystko to, co jest z czło-
wieczeństwem związane, 
prócz grzechu. Dlatego 
staje w rzędzie pokutują-
cych. Bóg Ojciec daje świa-
dectwo o Jezusie, Ŝe jest 
Jego „Synem umiłowa-
nym”. Jest tym, na którego 
czekano. 



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. Adam Kurowski 
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. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: - o powrót 
do zdrowia dla S. Ra-
faeli i zdrowie dla 
Franciszka;  
15 stycznia, sobota; 

700  zajęta 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.15/ 
1800 zajęta 

16 stycznia, 2 Nie-
dziela zwykła 

700 + Teresa Panow-
ska 
830 + Jadwiga w 3 
r.śm., Władysław, 
Pelagia i Wacław, zm. 

z cr. Grochowskich i 
Oklińskich 
1000  + Bolesław 
Jóźwik w 20 r.śm.  
1130  + GraŜyna Nie-
wiadomska /greg.16/ 
1300 zbiorowa: – dz.-
bł. w 95 ur. Marianny 
Wójcickiej; + Jadwiga 
i Edward Woźniak; 
+Krzysztof Rusiniak 
w 1 r. śm.; + cr. Nie-
wiarowskich i Sawic-
kich;  
1800 + Ignacy Chmiel 
w 66 r.śm. oraz jego 
rodzice, Ŝona, synowie 
i zięć 

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.  

Boże, Rządco i Panie narodów,  
z ręki i karności Twojej racz nas 
nie wypuszczać,  
a za przyczyną Najświętszej 
Panny, Królowej naszej,  
błogosław Ojczyźnie naszej,  
by Tobie zawsze wierna,  
chwałę przynosiła Imieniowi 
Twemu  
a syny swe wiodła ku szczęśli-
wości. 
Wszechmogący wieczny Boże,  
spuść nam szeroką i głęboką 
miłość ku braciom  
i najmilszej Matce,  

Ojczyźnie naszej,  
byśmy jej i ludowi Twemu,  
swoich pożytków zapomniaw-
szy, mogli służyć uczciwie. 
 
Ześlij Ducha świętego na sługi 
Twoje,  
rządy kraju naszego sprawują-
ce,  
by wedle woli Twojej  
ludem sobie powierzonym  
mądrze i sprawiedliwie zdołali 
kierować. 
 Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi 


