
21 lutego,  
poniedziałek; 

700 + Maria Kłoczew-
ska, Zofia i Mieczy-
sław Gula, zm. z cr. 
Kłoczewskich i Gulów  
800 + Jerzy, Jan i Sta-
nisław śbik, Marek 
Albrycht 
1800 + Anna Mikuła, 
Włodzimierz i Mie-
czysław Świernoga  

22 lutego, wtorek; 
Katedry Św. Piotra 

Apostoła, święto 
700 + Marianna i Cze-
sław Jerzak w r.śm. 
800 – dz. w int. Barba-
ry z prośbą o dalszą 
opiekę 
1800 + Helena Ciuraj  

23 lutego, środa; 
700 wolna 
800 wolna 
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-

INTENCJE MSZALNE 

7 Niedziela  
Zwykła  

20.02.2011 

20 lutego,  
7 Niedziela zwykła 

700 – za parafian 
830 + Gen. Emil Fiel-
dorf „Nil” z okazji 58 
r. mordu sądowego 
1000  + Tomasz Ciesz-
kowski 
1130  + Teodora i Ta-
deusz Głogowscy 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Mikołaj 
Rzepniewski; - dz. za 
udane obchody 100-
lecia Anina z prośbą o 
bł. BoŜe i opiekę na 
nowe 100-lecie – prosi 
komitet organizacyjny 
i społeczność osiedla; 
- dz. za pomyślne za-
kończenie I roku apli-
kacji; + Teofil Ryb-
czak w 30 dniu po 
śm.; + Jadwiga w 1 
r.śm. i Mieczysław 
Umiastowscy; + Kry-
styna – Felicja Tała-
siewicz w 1 r.śm. 
1800 + Stanisław Wą-
sowicz w 1 m-c po 
pogrzebie 

 
 

fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Krystyna 
Badzińska w 1 r.śm.; + 
Stefania i Władysława 
Freliszkowie;  
24 lutego, czwartek; 

700 + Piotr w 32 r.śm. i 
Stanisława (k) Grajda, 
Aleksander Woźnica 
800  wolna 
1800 + Dariusz Pawla-
sek w 12 r.śm., Jadwi-
ga Płowska, Wacław 
Rowicki, Józefa (k) i 
Piotr Migas, Apolonia 
Lewandowska 

25 lutego, piątek; 
700 wolna 
800 – o pomyślne roz-
wiązanie sprawy 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stefania, 
Jan i Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał 
Misztal; + Czesław 
Wyrzykowski w 13 
r.śm.;  

26 lutego, sobota; 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  7 Niedzielę Zwykłą  

20.02.2011 r. 
 

• Z racji trwających ferii zimowych Ŝy-
czymy miłego, spokojnego i błogosła-
wionego odpoczynku na kaŜdy dzień. 
Pamiętajmy, Ŝe jest to teŜ czas do dawa-
nia świadectwa o naszej wierze. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w 
tym tygodniu.   

 
• Z Orędzia PapieŜa Benedykta XVI na 

XIX Światowy Dzień Chorego 
„(…) Drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie 
poprzez rany Chrystusa, moŜemy widzieć 
oczyma nadziei wszelkie zło nękające ludz-
kość. Zmartwychwstając Pan nie usunął 
cierpienia i zła ze świata, ale zwycięŜył je 
u ich podstaw. Despotyzmowi zła odpowie-
dział wszechmocą swej Miłości. Wskazał 
nam wówczas, Ŝe drogą do pokoju i radości 
jest miłość: „Podobnie jak Ja was umiłowa-
łem, tak i wy macie miłować jeden drugie-
go” (J 13,34). Chrystus, zwycięzca śmierci, 
Ŝyje pośród nas. I gdy wraz z Tomaszem 
mówimy: „Pan mój i Bóg mój!”, naśladuje-
my naszego Mistrza w gotowości oddawa-
nia Ŝycie za braci (por. 1 J 3,16), stając się 
świadkami radości, która nie obawia się 
bólu, radości Zmartwychwstania. 
Święty Bernard stwierdza: „Bóg nie moŜe 
cierpieć, ale moŜe współcierpieć”. Bóg, 
uosobiona, Prawda i Miłość zechciał cier-
pieć dla nas i z nami; stał się człowiekiem, 
aby mógł współ-cierpieć z człowiekiem, 

Kpł 19,1-2.17-18 

Pan jest łaskawy, 
pełen miłosierdzia. 
1 Kor 3,16-23 

Mt 5,38-48 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Słyszeliście, Ŝe 
powiedziano: „Oko za oko 
i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię 
kto uderzy w prawy poli-
czek, nastaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować 
się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. 
Zmusza cię kto, Ŝeby iść 
z nim tysiąc kroków, idź 
dwa tysiące. Daj temu, kto 
cię prosi, i nie odwracaj się 
od tego, kto chce poŜyczyć 
od ciebie. Słyszeliście, Ŝe 
powiedziano: „Będziesz 
miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, któ-
rzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca 
waszego,  który jes t 
w niebie; poniewaŜ On 
sprawia, Ŝe słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz 
n a  s p r a w i e d l i w y c h 
i niesprawiedliwych. Jeśli 
bowiem miłujecie tych, 
którzy was miłują, cóŜ za 
nagrodę mieć będziecie? 
CzyŜ i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie 
tylko swych braci, cóŜ 
szczególnego czynicie? 
CzyŜ i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy 
doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski. 



w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi. Tak 
więc w kaŜde ludzkie cierpienie wkracza 
Ten, który dzieli cierpienie i nieŜyczliwość, 
w kaŜdym cierpieniu jest odtąd obecne con-
solatio, pocieszenie przez współcierpiącą 
miłość Boga, i tak wschodzi gwiazda na-
dziei (por. encykl. Spe salvi, 39). Kieruję 
do was, drodzy bracia i siostry, ponownie 
to orędzie, abyście byli jego świadkami, 
przez wasze cierpienie, Ŝycie i waszą wiarę. 
(…) 
Na zakończenie mojego orędzia przesłanie 
na najbliŜszy Światowy Dzień Chorego, 
chciałbym wyrazić moją miłość wobec 
wszystkich i kaŜdego z was, czując się 
uczestnikiem cierpień i nadziei, które kaŜ-
dego dnia przeŜywacie w zjednoczeniu 
z Chrystusem UkrzyŜowanym 
i Zmartwychwstałym, aby obdarzył was 
pokojem i uzdrowieniem serca. Niech wraz 
z nim czuwa przy waszym boku Dziewica 
Maryja, której z ufnością przyzywamy jako 
Uzdrowienie Chorych i Pocieszycielkę 
Strapionych. U stóp KrzyŜa zrealizowało 
się dla Niej proroctwo Symeona: Jej macie-
rzyńskie serce przeniknął miecz (por. Łk 
2,35). Z otchłani swego bólu, uczestnictwa 
w cierpieniach swego Syna, Maryja jest 
zdolna do przyjęcia nowej misji: być Matką 
Chrystusa w Jego członkach. W godzinie 
KrzyŜa, Jezus przedstawia Jej kaŜdego ze 
swych uczniów, mówiąc: „Oto Syn Twój” 
(por. J 19,26-27). Macierzyńskie współczu-
cie wobec Syna staje się macierzyńskim 
współczuciem wobec nas w naszych co-
dziennych cierpieniach (por. homilia 
w Lourdes, 15 września 2008 r.” 

VII Niedziela zwykła – 
20.02 

 
 BoŜe prawo 

 
 Bronić się przed niespra-
wiedliwością, to nie tylko 
nasze prawo, ale i obowią-
zek Nie chodzi tu o odwet 
i zemstę, bo to nie jest 
skuteczny środek w walce 
o sprawiedliwość, a rodzi i 
podsyca nienawiść. Jezus 
pochwala ludzi, którzy nie 
stosują Ŝadnych ostrych 
środków. Św. Paweł – w 
znanych nam słowach – 
przestrzega i zachęca w 
liście do Rzymian (12,21): 
„Nie daj się zwycięŜać złu, 
ale zło dobrem zwycięŜaj”. 
Gwałtowna obrona swoich 
racji nie jest dobrym wyj-
ściem, bo rozpala dalsze 
pokłady nienawiści. Jezus 
jest przeciwnikiem wszel-
kiego szowinizmu i za-
wziętości. My sami tęskni-
my do sprawiedliwości, a 
krzywdzimy naszych bliź-
nich, ulegając pokusom 
władzy, chciwości i wła-
snego wywyŜszania się. 
Dlaczego nawet szlachetne 
dąŜenia realizowane są 
nieraz przez łzy i krew? 
Brat ciągle krzywdzi brata 
fizycznie i duchowo, zabi-
jając wiarę w szlachetność 
i zagłuszając w sobie głos 
sumienia. Bóg, Ojciec 
nasz, tak umiłował świat, 
Ŝe Syna Swego posłał dla 
zbawienia nas od złego, 
nauczania nas dróg Swo-
ich, obrony przed niespra-
wiedliwością i udziału w 
postępowaniu Samego 
Boga. 



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. 

700 wolna 
800 + Maria Lisiak w 1 
r.śm.  
1800 + Aleksandra i 
Wojciech Szpakowscy 

27 lutego,  
8 Niedziela zwykła 

700 + Helena, Włady-
sław, Stefan i cr. śela-
zowskich i Jarzęb-
skich 
830 + Józef, Marianna 
i Jan  
1000 – Aby światowa 
gospodarka była za-
rządzana zgodnie z 
kryteriami sprawiedli-

wości i równości, z 
uwzględnieniem rze-
czywistych potrzeb 
narodów, zwłaszcza 
najuboŜszych i aby 
Kościoły w Afryce 
były znakiem i narzę-
dziem pojednania oraz 
sprawiedliwości we 
wszystkich regionach 
kontynentu 
1130  + Helena, Bole-
sław i ich synowie 
oraz Franciszek i Sła-
womir Jedynak 
1300 zajęta  
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 


