
centy, Mieczysław i 
cr. Dworaczek 

15 lutego, wtorek; 
700 + Urszula i 
Adam, Antonina i 
Kajetan Budzik, Ka-
tarzyna, Zofia i Sta-
nisław Chrząszcz, 
Edward Szcześniak 
800 + Krystyna Gu-
towska w 6 r.śm. 
1800 – dz. z racji 70 
urodzin Jadwigi oraz 
za + Helenę Kot, 
Stanisławę Milewską 

16 lutego, środa; 
700 wolna 
800 + Mieczysław 
Misiejczuk w 11 
r.śm. 
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; 
- dz. za otrzymane 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
Zwykła  

13.02.2011 

13 lutego,  
6 Niedziela zwykła 

700 – dz.-bł. w 66 
urodziny Andrzeja  
830 + Apolonia i Wa-
lenty   
1000 + Tadeusz Za-
rzeczny w 2 r.śm. 
1130 + Sylwester 
Paszkowski w 3 
r.śm., Bronisław w 
14 r.śm. i Marcjanna 
Świętochowscy i zm. 
z ich rodzin 
1300 + Stefania i jej 
bliscy 
1800 – dz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o 
BoŜe bł. i zdrowie 
dla Agaty w 13 uro-
dziny oraz dla syna 
Michała 

14 lutego,  
poniedziałek;  

Św. Cyryla, mnicha 
i Metodego biskupa, 

PATRONÓW  
EUROPY 

700 – za parafian 
800 + Jolanta Brud-
nicka w r.śm. 
1800 + Helena, Win-

łaski w 65 r. ślubu 
Sabiny i Mieczysła-
wa Jankowskich z 
prośbą o bł. BoŜe i 
opiekę MB dla cr.; + 
Jan Oryga w 38 
r.śm.;  
17 lutego, czwartek; 
700 wolna 
800 + Jerzy Kołbuk w 
11 r.śm., Józef i Jani-
na Sobczak  
1800 + Aleksandra 
(k), Piotr, Jadwiga, 
Feliks i Franciszek 
Bogusz 

18 lutego, piątek; 
700 + Katarzyna, Ma-
rianna i Ludwik Ko-
złowscy, Rozalia-
Weronika i Zygmunt 
Adamscy 
800 + Jerzy Wieczo-
rowski w 10 r.śm. 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Pola 
(k);  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Zwykłą  

13.02.2011 r. 
• Serdecznie witamy w naszej wspólnocie 

O. Siergiusza /karmelitę bosego/ z 
Mińska na Białorusi. W dniu dzisiej-
szym głosi do nas Słowo BoŜe, daje 
świadectwo o Ŝyciu tamtejszego Kościo-
ła  i modli się z nami. Ofiarami do pusz-
ki w kruchcie kościoła moŜemy go wes-
przeć w budowie nowej świątyni w para-
fii, w której pracuje. 

• Wszystkim naszym Parafianom z serca 
dziękujemy za przyjecie księŜy w pro-
gach Waszych domów i mieszkań. Nam, 
kapłanom zawsze towarzyszyły słowa 
Zbawiciela: „Kto was przyjmuje,  Mnie 
przyjmuje.” W tym roku byliśmy w 119-
3 rodzinach, a nieudało nam się dotrzeć 
do 903. 

• Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji i przebiegu Światowego 
Dnia Chorego, który  obchodziliśmy 11 
lutego. Dziękujemy: Komisji Charyta-
tywnej, Scholi parafialnej i młodzieŜy, a 
takŜe Szkole Podstawowej nr 218 za 
umoŜliwienie uczestnictwa dzieci w tej 
liturgii. 

• Dziś o godz. 17.15 RóŜaniec Fatimski - 
zapraszamy! 

• Z racji rozpoczynających się ferii zimo-
wych Ŝyczymy miłego, spokojnego i 
błogosławionego odpoczynku na kaŜdy 
dzień. Pamiętajmy, Ŝe jest to teŜ czas do 
dawania świadectwa o naszej wierze. 

  

Syr 15,15-20 
Błogosławieni 

szukający Boga 

1 Kor 2,6-10 
Mt 5,17-37 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: 
„Nie sądźcie, Ŝe 
przyszedłem znieść 
Prawo albo Proro-
ków. Nie przysze-
dłem znieść, ale wy-
pełnić. Zaprawdę 
bowiem powiadam 
wam: Dopóki niebo 
i ziemia nie przemi-
ną, ani jedna jota, ani 
jedna kreska nie 
zmieni się w Prawie, 
aŜ się wszystko speł-
ni. Ktokolwiek więc 
zniósłby jedno z tych 
przykazań, choćby 
n a j m n i e j s z y c h , 
i uczyłby tak ludzi, 
ten będzie najmniej-
szy w królestwie 
niebieskim. A kto je 
wypełnia i uczy wy-
pełniać, ten będzie 
wielki w królestwie 
niebieskim. Bo po-
wiadam wam: Jeśli 
wasza sprawiedli-
wość nie będzie 
większa niŜ uczonych 
w  P i ś m i e 
i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do króle-
stwa niebieskiego. 



• Przeczytajmy co na ten czas mówi do 
nas Ks. Tymoteusz: 
„Odpocznijcie trochę. 
Cudowny jest nasz Pan, Ŝe mówi to do 
nas właśnie dziś, 
i Ŝe mówi to do dzieci, do ludzi mło-
dych, do dorosłych, 
do starszych, do chorych, do upracowa-
nych: 
Odpocznijcie nieco! 
Bo kaŜdy z nas: 
uczeń z podstawowej - chce trochę od-
począć, 
licealista i student - chcą trochę odpo-
cząć, 
rodzice utrudzeni dniem kaŜdym - chcą 
trochę odpocząć, 
i ci, którzy napracowali się przez całe 
Ŝycie - teŜ chcą trochę odpocząć. 
Odpoczynek nie jest lenistwem. 
Potrafić odpoczywać to wielka umiejęt-
ność Ŝycia. 
Odpoczynek jest sposobnością ku temu, 
aby człowiek stał się mądrzejszy, lep-
szy, mocniejszy. 
Odpocząć nieco to znaczy: 
nauczyć się lepiej patrzeć, lepiej sły-
szeć, lepiej mówić. 
Więc naucz nas, Panie, odpocząć nieco. 
Odejdźcie na miejsce ustronne - mówi 
Pan (por. Mt 6, 6). 
Tam, gdzie jest mniej ludzi, gdzie le-
piej słychać, gdzie lepiej widać, 
tam, gdzie jeszcze czysty świat (…).” 

VI Niedziela zwykła – 
13.02 

 
 Los człowieka 

 
 Kiedy coś czynimy, to za 
kaŜdym razem dokonujemy 
wyboru między dobrem, a 
złem. śaden czyn ludzki w 
zasadzie nie jest obojętny, 
jeśli jest świadomy i dobro-
wolny. A nasza wolność 
polega na tym, Ŝe jesteśmy 
zdolni czynić dobro i reali-
zować je w kaŜdym naszym 
działaniu. Bóg nie pozosta-
wia człowieka samemu 
sobie, lecz „poznaje kaŜdy 
jego czyn”. O tym nam 
mówi cała dzisiejsza litur-
gia Słowa. Oświeceni świa-
tłem wiary widzimy mą-
drość i miłość Boga w Jego 
objawionym nam Prawie. 
W dzisiejszej Ewangelii 
Jezus wyjaśnia nam to 
Prawo na całej drodze 
człowieka. Ale zdarza się, 
Ŝe ludzie czyniąc dobro 
mają na uwadze złe cele. 
Wtedy ich czyny są w isto-
cie złe, poniewaŜ zmierzają 
do zła, chociaŜ mogą nam 
wmawiać coś innego. Pełny 
wymiar takiego zła sprze-
niewierza się Chrystusowi i 
światu przez Boga stworzo-
nemu. Jest w nas wewnętrz-
na przekora, która sprawia, 
Ŝe działamy nawet przeciw 
sobie. Tęsknimy do praw-
dy, a ulegamy podszeptom 
pychy, która zamąca nasz 
wzrok i fałszuje proporcje 
poznawania. I oto Bóg stał 
się człowiekiem, a ta inter-
wencja BoŜa umoŜliwia 
człowiekowi poznanie 
BoŜego Prawa, Dobra i 
Mocy, dzięki czemu moŜli-
wy jest nasz powrót do 
Ojca. 



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  
 

Msza św. i Nowenna 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. 

19 lutego, sobota; 
700 + Janina i Józef 
Wojewódzcy, Stani-
sława (k) i Piotr Mę-
Ŝyńscy, cr. Woje-
wódzkich i MęŜyń-
skich 
800 + Kazimierz i 
Maria Mikicińscy 
1800 + Klemens Gro-
dzicki w 5 r.śm.  

20 lutego,  
7 Niedziela zwykła 

700 – za parafian 
830 + Gen. Emil Fiel-
dorf z okazji 50 r. 

mordu sądowego 
1000  + Tomasz 
Cieszkowski 
1130  + Teodora i Ta-
deusz Głogowscy 
1300 zbiorowa: - w 
100-lecie Anina; + 
Teofil Rybczak w 30 
dniu po śm.; + Jadwi-
ga w 1 r.śm. i Mie-
czysław Umiastow-
scy;  
1800 + Stanisław Wą-
sowicz w 1 m-c po 
pogrzebie 

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 


