
1800 + Wacław Szpa-
kowski w 38 r.śm. 

8 lutego, wtorek; 
700 + Stanisława (k) w 
20 r.śm., Piotr i Jerzy 
Mosakowscy, Lucyna 
w 36 r.śm. i Czesław 
Czytańscy 
800 – dz. z prośbą o 
BoŜe bł. dla Doroty i 
Ryszarda  
1800 – dz.-bł. w int. 
Stanisławy i Jana z 
okazji 60 r. ślubu  

9 lutego, środa; 
700 – o zdrowie i udaną 
operację dla Reginy i 
Józefa Lisiak 
800 + Apolonia i jej cr. 
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 
świecie; + Albin, Albi-
na i ElŜbieta Grago-
wicz, Szymon, Broni-
sława i Edmund 
Łognowicz, Bolesław, 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Zwykła  

06.02.2011 

6 lutego,  
5 Niedziela zwykła 

700 – za parafian 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000  - int. dz. za 13 lat 
istnienia Naszego 
Dziennika – za poszu-
kiwanie i bronienie 
prawdy i umacnianie 
Polaków w nadziei 
chrześcijanskiej 
1130  + Wacław Zając i 
jego rodzice 
1300 zbiorowa: - o bł. 
BoŜe dla Agaty i Do-
roty Santorskich; + 
Jadwiga i Edward 
Woźniak, GraŜyna 
Niewiadomska; + Ire-
na Jaworska w 1 r.śm.; 
+ ks. Marek Szumow-
ski; + Maria Zając z 
okazji imienin;  
1800 – o bł. BoŜe dla 
Asi w dniu 18 urodzin 

7 lutego,  
poniedziałek; 

700 + Wacław w 100 r. 
urodzin i Leokadia  
800 zajęta 

Maria, Helena i Józef 
Boruszewscy, Henryk, 
Mieczysława i Kazi-
mierz Ostałowscy, cr. 
Szulików i Wejmanów; 
10 lutego, czwartek; 

Św. Scholastyki, dzie-
wicy 

700 + Karolina, Kata-
rzyna, Helena, Paulina, 
Bronisława (k), Sabina, 
Zygmunt, Antoni, Jan, 
Henryk, Antoni, Sła-
womir i Zygmunt  
800  + zm. z r. Kieł-
czewskich i Packich 
1800 + Aleksandra (k) 
Nowakowska, Waleria 
i Julia Renkas i cr. 
Renkasów 

11 lutego, piątek; 
NMP z Lourdes 

700 – z prośbą o mocną 
wiarę i łaskę zdrowia 
dla ElŜbiety i cr. 
1000 – w int. chorych z 
Sakramentem namasz-
czenia chorych 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Zwykłą  

06.02.2011 r. 
• W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 

według następującego porządku: 
⇒ 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 czyn-
na będzie do środy 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 zgła-
szanie się do zakrystii lub kancelarii osób, które pra-
gną przyjąć księdza a z powodu okoliczności nie 
udało im się tego uczynić w wyznaczonym terminie. 

• Parafialny Zespół CARITAS zwraca się z gorą-
cą  prośbą do naszych parafian o rzeczowe wsparcie 
dla potrzebujących w okresie zimowym. Potrzebne są 
ciepłe swetry, kurtki, buty od nr 39,  pościel i ręczni-
ki. Poszukujemy takŜe lodówki, odkurzaczy, wersalki 
i sprzętu AGD. Ofiarowane rzeczy prosimy przyno-
sić do Punktu Caritasu lub zgłaszać w zakrystii. 

• 07.02 - jutro - o godz. 19.30 spotkanie grupy chłop-
ców przygotowujących się do Bierzmowania. 

• Światowy Dzień Chorego obchodzić będziemy w 
dniu Matki BoŜej z Lourdes - 11 lutego - najbliŜszy 
piątek. O godz. 10.00 rozpocznie się Msza św. spra-
wowana w intencji chorych z prośbą o zdrowie, bło-
gosławieństwo i potrzebne łaski w niesieniu krzyŜa. 
Po homilii będzie moŜna we wspólnocie przystąpić 
do Sakramentu Chorych. Po Mszy św. będzie udzie-
lone wszystkim uczestnikom specjalne błogosławień-
stwo Najśw. Sakramentem. Komisja Charytatywna 

naszej parafii po Mszy św. zaprasza wszystkich 
uczestników Liturgii na ciastko i kubek herbaty. 

• W  czasie wizyty kolędowej padło pytanie: „Kim są 

złe duchy z modlitwy  z Egzorcyzmu do św. Michała 

Archanioła?” Niech pomocą w zrozumieniu będzie 

tekst zaczerpnięty ze strony: http://mateusz.pl. 
Taktyką szatana i wszystkich złych duchów są podstępy, 
zasadzki, oszustwa i krętactwa (zob. Rdz 3,1-7; 2Kor 
2,11; Ef 6,11; 1Tm 3,7;6,9) oraz przybieranie postaci 

Iz 58,7-10  

Wschodzi w ciemno-
ściach jak światło dla 
prawych 
1 Kor 2,1-5 

Mt 5,13-16 

Wy jesteście solą 
dla ziemi. Lecz 
jeśli sól utraci 
swój smak, czym-
Ŝe ją posolić? Na 
nic się juŜ nie 
przyda, chyba na 
wyrzucenie i po-
deptanie przez 
ludzi. Wy jeste-
ście światłem 
świata. Nie moŜe 
się ukryć miasto 
połoŜone na gó-
rze. Nie zapala się 
teŜ światła i nie 
stawia pod kor-
cem, ale na 
świeczniku, aby 
świeciło wszyst-
kim, którzy są w 
domu. Tak niech 
świeci wasze 
światło przed 
ludźmi, aby wi-
dzieli wasze do-
bre uczynki i 
chwalili Ojca wa-
szego, który jest 
w niebie. 



anioła światłości (zob. 2Kor 11,14), a nie jak sądzą nie-
którzy koszmarnej kudłatej postaci z rogami, kopytami, 
ogonem i widłami. Św. Ojciec Pio (1887-1968), wielo-
krotnie dręczony przez diabła, widział go pod postacią 
okrutnego człowieka, który go bił, bądź nagich, prowo-
kujących kobiet, które próbowały go uwieść, jak równieŜ 
pod postacią jego przełoŜonego, a nawet pod postacią 
Matki BoŜej oraz Pana Jezusa. Działanie diabła moŜe 
dokonywać się w wymiarze zwyczajnym, poprzez róŜne-
go rodzaju pokusy, które skłaniają do grzechu i 
w wymiarze nadzwyczajnym, poprzez dręczenia, które 
dotykają zdrowia fizycznego, Ŝycia osobistego 
i zawodowego, opresje, które oddziałują zewnętrznie na 
miejsca zamieszkania, przedmioty i zwierzęta, obsesje, 
które zaburzają równowagę duchową, psychiczną 
i emocjonalną, wzbudzając natarczywe myśli i koszmary 
senne, skłaniając do samobójstwa, wreszcie poprzez 
opętanie, które „paraliŜuje” ciało i zmysły. Błogosławio-
na Maria od Jezusa UkrzyŜowanego (1846-1878), dwu-
krotnie opętana przez złego ducha, porównała jego dzia-
łanie do wiatru, który wchodzi przez kaŜdą szczelinę 
ludzkiej natury, spowodowaną grzechem śmiertelnym 
czyli brakiem łaski BoŜej. Moc diabła nie jest jednak 
nieskończona, chociaŜ wyrządza wielkie szkody natury 
duchowej i fizycznej w naszym Ŝyciu, w wielu małŜeń-
stwach i rodzinach, w naszym kraju i w świecie, by 
wspomnieć chociaŜby wojny, zamachy terrorystyczne, 
zabójstwa, kradzieŜe, gwałty, deprawacje seksualne, 
zdrady małŜeńskie, których nie moŜna przypisać wyłącz-
nie tylko mocom zła pochodzącym od człowieka. NaleŜy 
pamiętać równieŜ o tym, Ŝe diabeł porusza się 
w granicach wyznaczonych przez Boga (zob. Hi 
1,12;2,6). Jego działanie jest dopuszczone przez Opatrz-
ność BoŜą, co stanowi dla nas wielką tajemnicę, którą 
moŜe wytłumaczyć jedynie prawda o miłości Boga, któ-
ry współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy go 
miłują (por. KKK 395). Św. Jan Chryzostom (ok. 350-
407) nazywał szatana „uświęcicielem dusz” mając na 
uwadze tych ludzi, którzy doświadczywszy nadzwyczaj-
nego działania demonicznego i związanego z nim cier-
pienia, przylgnęli całym sercem do Chrystusa, otrzymu-
jąc łaskę duchowej wolności i świętości. Potwierdzają tę 
prawdę świadectwa księŜy egzorcystów, towarzyszących 
duchowo wielu osobom cierpiącym z powodu niewytłu-
maczalnych w świetle medycyny chorób ciała i psychiki, 
które za pośrednictwem modlitwy uwolnienia bądź eg-
zorcyzmu odzyskały łaskę zdrowia i harmonii Ŝycia 
duchowego, jednocześnie przeŜyły głębokie nawrócenie. 

V Niedziela zwykła – 6.02 
 

 Podstawowy obowiązek 
 
 Przyjrzyjmy się uwaŜnie 
słowom proroka Izajasza 
w dzisiejszym pierwszym 
Czytaniu: „Jeśli u siebie 
usuniesz jarzmo, przesta-
niesz grozić palcem i mó-
wić przewrotnie, jeśli 
podasz twój chleb zgłod-
niałemu i nakarmisz duszę 
przygnębioną, wówczas 
twe światło zabłyśnie w 
ciemnościach, a twoja 
ciemność stanie się połu-
dniem”. Przed Bogiem, 
bowiem, wartość mają 
jedynie czyny, które ja-
śnieją i przemieniają świat. 
Co czynimy dziś, to będzie 
decydowało, jak jutro 
będzie wyglądał świat. 
Prorok wyjaśnia, Ŝe na nic 
się zdadzą posty i modli-
twy, jeśli nie wypełnia się 
podstawowych obowiąz-
ków Prawa BoŜego. Tak 
było dawniej, tak jest i 
dziś. Ewangelia nie jest 
zachętą do wygodnego 
Ŝycia, ozdobnej retoryki i 
wymyślnych teorii, bo nie 
one przyczynią się do 
pogłębienia wiary w 
Ewangelię, lecz sprawi to 
BoŜy Duch i BoŜa moc 
miłości w naszych uczyn-
kach. Słowa Jezusa o soli 
ziemi i świetle świata 
ukazują jasno sprawę 
odpowiedzialności chrze-
ścijan za losy świata. Sól 
chroni od zepsucia i nadaje 
światu smak. Światło 
umoŜliwia postrzeganie i 
poznawanie piękna we 
wszystkim, co Bóg uczynił 
dla człowieka. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 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 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

12 lutego, sobota; 
700  – dz.-bł. w int. 
Jerzyka w 2 urodziny, 
Grzegorza w 58 ur. 
oraz cr. Paprotnych 
800  + Irena w 5 r.śm. i 
Jerzy Gułajewscy 
1800 – dz. w 28 r. ślubu 
ElŜbiety i Tadeusza o 
bł. BoŜe dla cr.  

 
13 lutego,  

6 Niedziela zwykła 
700 – dz.-bł. w 66 uro-
dziny Andrzeja  

830 + Apolonia i Wa-
lenty   
1000 + Tadeusz Za-
rzeczny w 2 r.śm. 
1130 + Sylwester Pasz-
kowski w 3 r.śm., Bro-
nisław w 14 r.śm. i 
Marcjanna Świętocho-
wscy i zm. z ich rodzin 
1300 + Stefania i jej 
bliscy 
1800 – dz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o 
BoŜe bł. i zdrowie dla 
Agaty w 13 urodziny 
oraz dla syna Michała 

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 


