
go, opata 
700 + Anna i Walerian 
Tothowie, cr. Tothów 
i Trojanowskich 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.17/ 
1800 + Antoni Ziół-
kowski w 29 r.śm. 
18 stycznia, wtorek; 

700 – o zdrowie i bł. 
BoŜe dla nowonaro-
dzonego dziecka i 
Anny  
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.18/ 
1800 + Helena i Alek-
sandra (k) Zonko  

19 stycznia, środa; 
Św. Józefa Sebastia-
na Pelczara, biskupa 
700 – za parafian  
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.19/ 
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-
fii, ojczyźnie  i całym 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Zwykła  

16.01.2011 

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: 
chrzest: Franciszek 
Marcin Gryz, Piotr 
Adamski; – dz.-bł. w 
95 ur. Marianny Wój-
cickiej; + Jadwiga i 
Edward Woźniak; + 
Krzysztof Rusiniak w 
1 r. śm.; + cr. Niewia-
rowskich i Sawickich; 
+ Aleksandra i Paweł 
Kępka w 36 r.śm., 
Szymon Makulec w 
32 r.śm.;  
1800 + Ignacy Chmiel 
w 66 r.śm. oraz jego 
rodzice, Ŝona, synowie 
i zięć 

17 stycznia, ponie-
działek; Św. Antonie-

świecie; + Mirosław 
śabiński w 9 r.śm.; + 
Mieczysław i Cecylia 
Ładno; + Halina Hat-
towska w 30 dniu po 
śm.; + Wiesław Faliń-
ski w r.śm.;  

20 stycznia, czwar-
tek;  

700 – o uzdrowienie z 
cięŜkiej choroby 
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.20/  
1800 + Jacek Kruszew-
ski 

21 stycznia, piątek; 
Św. Agnieszki, dzie-
wicy i męczennicy 

700 + Bronisława, Ge-
nowefa, Stanisława, 
Bolesław, Władysław, 
Marian, Tomasz, Mi-
chał, Jan, Helena i 
Marianna  
800 + GraŜyna Niewia-
domska /greg.21/ 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Zwykłą  

16.01.2011 r. 
 
• Dziś Dzień Migranta 
• Rozpoczyna się Tydzień powszechnej modli-

twy o jedność chrześcijan, przeŜywany w 
tym roku pod hasłem zaproponowanym 
przez chrześcijan z Jerozolimy, wziętym z 
Dziejów Apostolskich (2,42): Trwali w na-

uce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 

chleba i na modlitwach. 
• 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 tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-
dzie się według następującego porządku: 

⇒ poniedziałek 17 stycznia:  
ul. Pazińskiego 1E, 1F, 1G i 3 od godz. 
16:00;  
ul. Pazińskiego 2 i 3A  od godz. 16:00; 

⇒ wtorek 18 stycznia:  
ul. Pazińskiego 4, 5 i domki od godz. 16-
:00;  
ul. Pazińskiego 3B, 3C i 3D od godz. 17-
:00;  
ul. Pazińskiego 11 od godz. 19:00;  

⇒ środa 19 stycznia:  
ul. Pazińskiego 5A i 6 od godz. 16:00, 
ul. Pazińskiego 7 od godz. 17:00;  
ul. Pazińskiego 5B od godz. 19:00; 

⇒ czwartek 20 stycznia:  
ul. Alpejska od godz. 16:00 strona niepa-
rzysta  
ul. Alpejska od godz. 17:00 strona  parzy-
sta; 

⇒ piątek 21 stycznia:  
ul. Zorzy domy jednorodzinne od godz. 

Iz 49,3.5-6 

Przychodzę BoŜe, 

pełnić Twoją wolę 

1 Kor 1,1-3 

J 1,29-34 

Jan zobaczył Jezusa, 
nadchodzącego ku 
niemu, i rzekł: Oto 
Baranek BoŜy, który 
gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym 
powiedziałem: Po 
mnie przyjdzie MąŜ, 
który mnie przewyŜ-
szył godnością, gdyŜ 
był wcześniej ode 
mnie. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale przy-
szedłem chrzcić wodą 
w tym celu, aby On 
się objawił Izraelowi. 
Jan dał takie świadec-
two: Ujrzałem Ducha, 
który jak gołębica 
zstępował z nieba i 
spoczął na Nim. Ja 
Go przedtem nie zna-
łem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powie-
dział do mnie: Ten, 
nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i 
spoczywającego nad 
Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Świę-
tym. Ja to ujrzałem i 
daję świadectwo, Ŝe 
On jest Synem Bo-
Ŝym. 



17:00;  
ul. Zorzy 26A o godz. 16:00; ul. Zorzy 
26B od godz. 18:00; 
ul. Pazińskiego 9 godz. 19.00; 

⇒ sobota 22 stycznia:  
ul. Stradomska od godz. 10:00 od nume-
rów początkowych - strona parzysta 
ul. Stradomska od godz. 10.00 strona nie-
parzysta 
ul. Stradomska od ul.. B. Czecha numery 
parzyste i nieparzyste godz. 10.00 
ul. PoŜaryskiego od godz. 14.00 

⇒ poniedziałek 24 stycznia:  
ul. Zorzy 26 od godz. 16:00; ul. Zorzy 28B 
od godz. 18:00. 
ul. Zorzy 28 od godz.16:00; ul. Zorzy 28A 
od godz. 18:00;  

• Ze względu na Kolędę kancelaria parafial-
na czynna będzie pół godziny po mszy św. 
o godz. 8.00 i pół godziny przed wieczorną 
mszą św. 

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

• W imieniu Parafii MB Dobrej Rady ser-
decznie zapraszamy na wykład Ks. dra 
Artura Filipowicza nt. Bioetyczne kontro-
wersje wokół In vitro. Prelekcja odbędzie 
się 23 stycznia 2011 o godz. 
19.00 w kościele MB Dobrej Rady ul. Sza-
firowa 58. spotkanie Będzie połączone ze 
świadectwem osoby, która przeszła przez 
In vitro. 

• 27 stycznia br. po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy do fouye kina Wrzos na spo-
tkanie z prof. Tomaszem Kuźmierskim 
nt. ordynacji wyborczej. 

II Niedziela zwykła – 
16.01 

 
 Drogowskazy 

 
 Prawda Ewangelii moŜe 
docierać do świata przede 
wszystkim poprzez świa-
dectwo naszego Ŝycia. 
Świadectwo Jana Chrzci-
ciela, mówiące o tym, Ŝe 
Jezus z Nazaretu jest ocze-
kiwanym Synem BoŜym, 
„Barankiem BoŜym, który 
gładzi grzechy świata”, 
jednającym ludzi z Bo-
giem, wydaje się nam 
oczywiste. Wypada jednak 
zastanowić się, czy na-
prawdę wierzymy i do-
świadczamy tego, Ŝe Jezus 
Chrystus jest naszym Zba-
wicielem, czy tylko o tym 
wiemy. Bóg w swej 
Opatrzności jest niezmien-
ny i od wieków przezna-
czył nas do uczestnictwa w 
Swej miłości. Od wieków 
teŜ Syn BoŜy, Mądrość 
odwieczna, czekał na mo-
ment w historii ludzkości, 
by człowieka odrodzić 
swoją miłością. Jan wyznał 
i nie zaprzeczył: „nie je-
stem Mesjaszem”, ale 
wskazał na Chrystusa, bo 
ludzie są ciekawi Chrystu-
sa, a nie nas. My, przez 
Chrzest złączeni z Chrystu-
sem, mamy być dla świata 
drogowskazem, który 
nabiera wartości, gdy ludz-
kość szuka drogi, na którą 
drogowskaz wskazuje i do 
której prowadzi. Pytającym 
mamy dać odpowiedź, Ŝe 
my nie jesteśmy Chrystu-
sami, ale dajemy świadec-
two prawdzie i wskazuje-
my na Chrystusa – Zbawi-
ciela. 



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: - dz.-bł. za 
Sebastiana z racji 
imienin, Agnieszkę z 
okazji urodzin, Kubę z 
prośbą o dary BoŜe 
oraz z racji 50 uro-
dzin; + Agnieszka i 
Łukasz Marzec, Ma-
rianna i Mieczysław 
Zalewscy; Anna i Jó-
zef  Małyska; + Wła-
dysław Łukasiński w 
11 r.śm.;  
22 stycznia, sobota; 

700  wolna 
800  + GraŜyna Nie-

wiadomska /greg.22/ 
1800 + Leopold Nowa-
kowski i cr. Nowa-
kowskich 

23 stycznia, 3 Nie-
dziela zwykła 

700 – za parafian 
830 + Aleksander Ku-
lik 
1000 + Aniela, Franci-
szek, ich dzieci i cr. 
Sędek 
1130 + Janina Milch w 
6 r.śm. 
1300 + GraŜyna Nie-
wiadomska /greg.23/  
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.  

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 


