
1800 + Stefan Bujalski 

w 2 r.śm. 
1 lutego, wtorek; 

700 wolna 

800 wolna 

1800 + Jadwiga Bo-

rowska pół roku po 

śm.  
2 lutego, środa; 

OFIAROWANIE 
PAŃSKIE 

700 + Maria Jarosław-

ska  

1000 - o opiekę MB 

dla Zofii 

1600 - dz.-bł. w int. 

Joanny i Krzysztofa 

Franczewskich w 37 

r. ślubu oraz ich ro-

dziny 

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradza-

jącej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świa-

ta; - o intronizację 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyź-

nie  i całym świecie; - 

o bł. BoŜe dla Leszka 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Zwykła  

30.01.2011 

30 stycznia,  
4 Niedziela zwykła 

700 - za parafian 

830 - Za wszystkich 

ludzi nauki i kultury, 

aby poprzez szczere 

poszukiwanie prawdy 

mogli dojść do po-

znania jedynego 

prawdziwego Boga i 

aby Kościół, świado-

my swojej toŜsamości 

misyjnej, starał się 

wiernie naśladować 

Chrystusa i głosić 

Jego Ewangelię 

wszystkim narodom. 

1000 + Konstanty Dy-

mek w 10 r.śm. 
1130 + Antoni w r.śm. 

i Jadwiga Szelągowie 

1300 + GraŜyna Nie-

wiadomska /greg.30/  
1800 + Edward Sawic-

ki, Leokadia i Bole-

sław Przybysz  

31 stycznia, ponie-
działek; Św. Jana 
Bosko, prezbitera 

700 wolna  
800 + Witold Ossow-

ski w 8 r.śm.  

Polczyka z okazji 

imienin; + Witold 

Osowski w 5 r.śm.; + 

Zbigniew w 27 r.śm. i 

Janina w 5 m-cu po 

śm. Simon, Barbara 

Dryńska w 10 r.śm.; + 

Janina w 22 r.śm. i 

Jan Flisek;  
3 lutego, czwartek; 

Św. BłaŜeja, biskupa 
i męczennika 

700 - dz.-bł. S. Marii z 

prośbą o bł. BoŜe 

800 - dz.-bł. w int. 

Henryka w 60 urodzi-

ny z prośbą o bł. BoŜe 

dla niego i cr.  
1800 RM 

4 lutego, piątek; 
700 wolna 

800 + Stanisław Mazur 

w 18 r.śm. 

1630 + Kazimierz 

Szczęsny w 53 r.śm. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Antoni, 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Zwykłą  

30.01.2011 r. 
 

• W najbliŜszą środę - 2 lutego - przypada świę-
to Ofiarowania Pańskiego w tradycji ludo-

wej zwane MB Gromnicznej. Msze św. w tym 

dniu o godz. 7.00, 10.00, 16.00 i 18.00. Na 

msze św. przynosimy ze sobą gromnice. Na 

Mszę św. o godz. 16.00 zapraszamy szczegól-

nie dzieci, które w tym roku przystąpią do 

Pierwszej Komunii św. Pamiętajcie dzieci o 

świecy - gromnicy. Podczas Mszy św. odno-

wicie przyrzeczenia złoŜone na chrzcie św.. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 

adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 

15.00; w piątek msza św. o godz. 16.30, a do 

chorych udamy się od godz. 9.00. Nowych 

chorych do odwiedzenia przez księŜy prosimy 

zgłaszać w zakrystii i kancelarii. W sobotę 

RóŜaniec wynagradzający Najcz. Sercu NMP 

po mszy św. o godz. 8.00. 

• W piątek - 04.01 - z okazji pierwszego piątku 

m-ca adoracja po wieczornej mszy św. do 

godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę w 

Duchu św. 
• W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-

dzie się według następującego porządku: 
⇒ poniedziałek 31 stycznia: 

ul. III Poprzeczna od ul. Kajki od godz.  

16:00;  

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

16:00;  

ul. Ukośna od strony ul. Przelot od godz.  

18:00 

⇒ wtorek 1 lutego:  
ul. V Poprzeczna od godz. 16:00; 

ul. VI Poprzeczna od godz. 17:00 
⇒ czwartek 3 lutego:   

ul. Hertza od godz. 16:00 i 17.00 

So 2,3;3,12-13 

Ubodzy duchem 

mają wstęp do nieba 

1 Kor 1,26-31  

Mt 5,1-12a 

Jezus, widząc tłumy, 
wyszedł na górę. A gdy 

usiadł, przystąpili do 

Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje 

usta i nauczał ich tymi 

słowami: Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albo-

wiem do nich naleŜy 

królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się 

smucą, albowiem oni 

będą pocieszeni. Błogo-
sławieni cisi, albowiem 

oni na własność posiądą 

ziemię. Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albo-

wiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosier-

dzia dostąpią. Błogosła-
wieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglą-

dać będą. Błogosławieni, 
którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami BoŜymi. 

Błogosławieni, którzy 

cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich naleŜy 

królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, 

gdy /ludzie/ wam urągają 

i prześladują was, i gdy z 
mego powodu mówią 

kłamliwie wszystko złe 

na was. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wasza 

nagroda wielka jest w 

niebie 



⇒ sobota 5 lutego:  
ul. Trawiasta od godz. 10:00  

od numerów początkowych - strona parzysta - 

jeden ksiądz,  

strona nieparzysta - drugi ksiądz  

od numerów końcowych - po obu stronach 

trzeci ksiądz 

⇒ poniedziałek 7 lutego:  
ul. Wydawnicza od godz. 16:00;  

ul. VIII Poprzeczna od godz. 16:00; 

ul. Bosmańska od godz. 18:00 

⇒ wtorek 8 lutego:  
ul. VII Poprzeczna od godz. 16.00; 

ul. XII, XI i X Poprzeczna od godz.16.00; 

ul. IX Poprzeczna od godz. 17.00. 

• Ze względu na kolędę Kancelaria parafialna 
czynna będzie pół godziny po mszy św. o 

godz. 8.00 i pół godziny przed wieczorną 

mszą św. 

• W związku z kończącą się juŜ kolędą prosimy 

o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii 

osób, które pragną przyjąć księdza a z powo-

du okoliczności nie udało im się tego uczynić. 

• Parafialny Zespół CARITAS  zwraca się z 

gorącą  prośbą do naszych parafian o rzeczo-

we wsparcie dla potrzebujących w okresie 

zimowym. Potrzebne są ciepłe swetry, kurtki, 

buty od nr 39,  pościel i ręczniki. Poszukuje-

my takŜe lodówki, odkurzaczy, wersalki i 

sprzętu AGD. Ofiarowane rzeczy prosimy 

przynosić do Punktu Caritasu lub zgłaszać w 

zakrystii. 

• Zachęcamy do lektury nowego numeru Salve 
Regina. A w nim m. in. materiał poświęcony 

naszemu parafianinowi śp. ks. Markowi Szu-

mowskiemu. 

• 07.02 o godz. 19.30 spotkanie grupy chłop-

ców przygotowujących się do Bierzmowania. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu.  

IV Niedziela zwykła – 
30.01 

 
 Zobaczcie 

 

Bywają ludzie, którzy boją 
się być kochanymi przez 

Boga, gdyŜ uwaŜają, Ŝe ich 

twarde serca mogłyby stać 
się czułe i wraŜliwe. A 

więc skłonne rozdawać to, 
co z takim trudem zdobyli. 

Ale wiemy, Ŝe szczęśliwi – 

a więc błogosławieni – są 
ci, którzy są kochani, ak-

tywni, budujący sprawiedli-

wość i pokój. Chrystus w 
Kazaniu na Górze Błogo-

sławieństw otwiera nową 
epokę w dziejach ludzkiej 

wraŜliwości moralnej. Te 

błogosławieństwa są we-
zwaniami do moralności 

otwartej, takiej jaka jest bez 
pięter pozorów, które zdają 

się jej zaprzeczać. Tą rze-

czywistością jest człowiek, 
który osiągnął szczególny 

sposób bycia na co dzień, 

który jest cichy, cierpiący 
dla sprawiedliwości, ubogi 

w duchu, pokój czyniący, 
czystego serca, miłosierny 

wobec innych. A więc 

człowiek, który juŜ w ten 
sposób Ŝyje na co dzień. 

Błogosławieństwa odsła-
niają kaŜdemu drogę do 

przebycia, a twórcą jej jest 

sam człowiek, bo idącemu 
obok udziela szczęścia. 

Czas błogosławieństw jest 

czasem nadziei. Rzeczy 
przyszłe przewyŜszą wyda-

rzenia teraźniejsze, nadzie-
ja staje się Ŝywa i mocna. 

Błogosławieństwa apelują 

więc do głębin duszy ludz-
kiej, do wierności i otwar-

cia się w stronę BoŜej 

obietnicy. 



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. 

Janina, Antoni i Ta-

deusz; + Cecylia 

Francman w 1 r.śm.;  

5 lutego, sobota;  
Św. Agaty, dziewicy 

i męczennicy 
700  + Irena Danuta 

Szczepkowska w 3 

r.śm. 

800  + Cecylia Koziej 

w 23 r.śm. i cr. 

1800 + Zofia i Ludwik  

6 lutego,  
5 Niedziela zwykła 

700 - za parafian 

830 + Józef i Józefa 

Pełka, Maria, Michał, 

Mikołaj, Stanisław, 

Józef i Władysław 

Wochniak  

1000  RM 

1130  + Wacław Zając 

i jego rodzice 

1300 zbiorowa: + 

Jadwiga i Edward 

Woźniak, GraŜyna 

Niewiadomska; + 

Irena Jaworska w 1 

r.śm.; + ks. Marek 

Szumowski;  

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 


