
ŚW. PAWŁA, 
APOSTOŁA 

700 wolna 

800 + GraŜyna Nie-

wiadomska /
greg.25/ 
1800 + Edward Iwa-

nowski w 22 r.śm. 
26 stycznia, środa; 
Św. biskupów Ty-
moteusza i Tytusa 
700 wolna 

800 + GraŜyna Nie-

wiadomska /
greg.26/ 
1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagra-

dzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana 

Jezusa za grzechy 

całego świata; - o 

intronizację Naj-

świętszego Serca 

Pana Jezusa w na-

szych sercach, ro-

dzinach, parafii, 

ojczyźnie  i całym 

świecie;  
 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Zwykła  

23.01.2011 

23 stycznia,  
3 Niedziela zwykła 
700 – za parafian 

830 + Aleksander 

Kulik 

1000 + Aniela, Fran-

ciszek, ich dzieci i 

cr. Sędek 

1130 + Janina Milch 

w 6 r.śm. 

1300 + GraŜyna 

Niewiadomska /
greg.23/  
1800 zajęta 

24 stycznia,  
poniedziałek; Św. 
Franciszka Saleze-
go, biskupa i dok-

tora Kościoła 
700 wolna 

800 + GraŜyna Nie-

wiadomska /
greg.24/ 
1800 + Feliksa (k) i 

Bolesław Zarosiń-

scy 
25 stycznia,  

wtorek; ŚWIĘTO 
NAWRÓCENIA 

27 stycznia,  
czwartek; Bł. Je-
rzego Matulewi-

cza, biskupa 
700 wolna 

800 + GraŜyna Nie-

wiadomska /
greg.27/  
1800 + Zdzisław 

Branicki, cr. Bra-

nickich i Buczyń-

skich 
28 stycznia,  

piątek; Św. Toma-
sza z Akwinu, pre-
zbitera i doktora 

Kościoła 
700 + Franciszka (k) 

Jurczak w r.śm. 

800 + GraŜyna Nie-

wiadomska /
greg.28/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Paweł 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Zwykłą  

23.01.2011 r. 
 

• Dziś - 23.01 - o godz. 17.00 spotkanie dla 

kandydatów do Bierzmowania. A po 

mszy św. o godz. 18.00 spotkanie grupy 

dziewcząt. Wejście od strony kancelarii. 

• W imieniu Parafii MB Dobrej Rady ser-

decznie zapraszamy na wykład Ks. dra 

Artura Filipowicza nt. Bioetyczne kon-

trowersje wokół In vitro. Prelekcja odbę-

dzie się dziś - 23.01 - o godz.19.00 w 

kościele MB Dobrej Rady ul. Szafirowa 

58. spotkanie Będzie połączone ze świa-

dectwem osoby, która przeszła przez In 

vitro. 

• 26 stycznia br. - środa - po Mszy św. wie-

czornej zapraszamy do fouye kina Wrzos 

na spotkanie z prof. dr Tomaszem Kaź-
mierskim nt. ordynacji wyborczej. 

• W tym tygodniu wizyta duszpasterska 

odbędzie się według następującego po-

rządku: 
⇒ 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 
⇒ wtorek 25 stycznia:  

ul. Zorzy 30 od godz. 16:00;  

ul. Zorzy 30A od godz. 18:00;  

ul. Zorzy 30B od godz. 17:00;  

ul. Zorzy 32 od godz. 18:00;   

ul. Zorzy 32A od godz. 19:00 
⇒ środa 26 stycznia:  

ul. Axentowicza 1 od godz. 16:00;  

Iz 8,23b-9,3 

Pan moim światłem 

i zbawieniem moim 

1 Kor 1,10-13.17 

Mt 4,12-23 

Gdy Jezus posłyszał, Ŝe Jan 

został uwięziony, usunął się 

do Galilei. Opuścił jednak 

Nazaret, przyszedł i osiadł w 

Kafarnaum nad jeziorem, na 

pograniczu Zabulona i 

Neftalego. Tak miało się 

spełnić słowo proroka Izaja-

sza: Ziemia Zabulona i 

ziemia Neftalegou, Droga 

morska, Zajordanie, Galilea 

pogan! Lud, który siedział w 

ciemności, ujrzał światło 

wielkie, i mieszkańcom 

cienistej krainy śmierci 

światło wzeszło. Odtąd 

począł Jezus nauczać i 

mówić: Nawracajcie się, 

albowiem bliskie jest króle-

stwo niebieskie. Gdy Jezus 

przechodził obok Jeziora 

Galilejskiego, ujrzał dwóch 

braci: Szymona, zwanego 

Piotrem, i brata jego, An-

drzeja, jak zarzucali sieć w 

jezioro; byli bowiem rybaka-

mi. I rzekł do nich: Pójdźcie 

za Mną, a uczynię was 

rybakami ludzi. Oni natych-

miast zostawili sieci i poszli 

za Nim. A gdy poszedł 

stamtąd dalej, ujrzał innych 

dwóch braci, Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, 

Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w 

łodzi swe sieci. Ich teŜ 

powołał. A oni natychmiast 

zostawili łódź i ojca i poszli 

za Nim. I obchodził Jezus 

całą Galileę, nauczając w 

tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o króle-

stwie i lecząc wszelkie 

choroby i wszelkie słabości 

wśród ludu. 



ul. Axentowicza 3 od godz. 16:00;  

ul. Zorzy 32B od godz. 17:00 

ul. Axentowicza /domki/ i ul. Podstawo-

wa od godz. 18:00 
⇒ czwartek 27 stycznia:  

ul. Sejmikowa od godz. 16:00; 

ul. I Poprzeczna od ul. Sejmikowej od 

godz. 16:00 i od ul.. Rzeźbiarskiej od 

godz. 17.00 
⇒ piątek 28 stycznia:  

ul. II Poprzeczna od godz. 16:00;  

ul. IV Poprzeczna od numerów początko-

wych - strona parzysta od godz. 17:00; 

ul. IV Poprzeczna od numerów początko-

wych - strona nieparzysta od godz. 16:00  
⇒ sobota 29 stycznia:  

ul. Marysińska od numerów początko-

wych - strona parzysta od godz. 10:00; 

ul. Marysińska od numerów początko-

wych, strona nieparzysta od godz. 10:00;  

ul. Marysińska  bloki od godz.10:00 

⇒ poniedziałek 31 stycznia: 
ul. III Poprzeczna od godz. 16:00;  

ul. Czecha, ul. Przelot, ul. Wygodna od 

godz. 16:00;  

ul. Ukośna od godz. 18:00. 

• Ze względu na kolędę Kancelaria para-
fialna 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. 

III Niedziela zwykła – 
23.01 

 
 Wierność Ewangelii 

 

 Ewangelia jest radosną 

nowiną o zbawieniu, ale 
trzeba się na nią otworzyć i 

z nią współdziałać, dając o 

niej świadectwo w pokorze 
i zgodzie. „Upominam Was 

bracia w imię Jezusa Chry-

stusa… mówi dziś św. 
Paweł do Koryntian – aby-

ście byli zgodni i by nie 

było wśród was rozłamów; 
byście byli jednego ducha i 

jednej myśli”. A św. Jan 

Chrzciciel powiedział: 
„Potrzeba, aby Chrystus 

wzrastał, a ja się umniej-

szał”. I tak się stało. Z 
chwilą rozpoczęcia działal-

ności przez Chrystusa Jan 

Chrzciciel schodzi ze sceny. 
Zginie wnet śmiercią mę-

czeńską, tak samo, jak 
później sam Jezus. Taki juŜ 

jest los proroka. Tymcza-

sem Jezus juŜ rozpoczyna 
działalność w Galilei. Głosi 

Ewangelię i uzdrawia cho-

rych. W ten sposób wpro-
wadza „światło w krainę 

śmierci i ciemności”. Przed-

tem powołuje jednak pierw-
szych Apostołów. Poszli za 

Nim, raczej sercem, nie 

zdając sobie sprawy – co 
ich czeka. Słowem i czy-

nem mieli odtąd dawać 

świadectwo o Jezusie Chry-
stusie. Słowo i czyn składa 

się na naszą obecność w 

świecie. Ta nasza obecność 
w świecie wcale nie jest tak 

sielankowa. Jan Chrzciciel 

poniósł śmierć, poniewaŜ 
był świadkiem wiernym. 

My teŜ świadczymy, bo 

chcemy być wierni Chry-
stusowi i Jego Ewangelii. 



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. 

Zawadka w 4 r.śm.; 

+ Jerzy Antoni Ol-

szewski w 5 r.śm.;  

29 stycznia,  
sobota; 

700  – z okazji 20 

urodzin Pauliny o 

wszystkie potrzeb-

ne łaski dla cr. 

800  + GraŜyna Nie-

wiadomska /
greg.29/ 
1800 + Teresa i Jan 

Zygmont  

 

30 stycznia,  
4 Niedziela zwykła 
700 – za parafian 

830 KR 

1000  zajęta  
1130  + Antoni w 

r.śm. i Jadwiga 

Szelągowie 

1300 + GraŜyna 

Niewiadomska /
greg.30/  
1800 + Edward Sa-

wicki, Leokadia i 

Bolesław Przybysz  

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 


