
łaskę zdrowia w 13 r. 
operacji 
28 lutego, poniedzia-

łek; 
700 – o zdrowie i po-
trzebne łaski dla Wik-
torii z racji 10 urodzin  
800 + Marianna, Jan, 
Aleksandra (k), Alek-
sander, Apolonia, 
Aniela i Eugeniusz   
1800 + Anna i Walerian 
Tothowie, cr. Tothów i 
Trojanowskich 

1 marca, wtorek; 
700 + Zofia, Włady-
sław, Stanisława (k) i 
Stefan Lewińscy, Bar-
bara i Janusz Lechniak, 
Bronisław, Jan, Kata-
rzyna i Janina Szyszko, 
Gabriela i Stanisław 
Knor 
800 zajęta 
1800 – w int. Bartosza 
w 18 urodziny o BoŜe 
bł. i potrzebne łaski 

2 marca, środa; 
700 + Józef i Katarzyna  
800 + Helena i Włady-
sław Hys 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 

INTENCJE MSZALNE 

8 Niedziela  
Zwykła  

27.02.2011 

27 lutego, 8 Niedziela 
zwykła 

700 + Helena, Włady-
sław, Stefan i cr. śela-
zowskich i Jarzębskich 
830 + Józef, Marianna i 
Jan  
1000 – Aby światowa 
gospodarka była zarzą-
dzana zgodnie z kryte-
riami sprawiedliwości i 
równości, z uwzględ-
nieniem rzeczywistych 
potrzeb narodów, 
zwłaszcza najuboŜ-
szych i aby Kościoły w 
Afryce były znakiem i 
narzędziem pojednania 
oraz sprawiedliwości 
we wszystkich regio-
nach kontynentu 
1130  + Helena, Bole-
sław i ich synowie oraz 
Franciszek i Sławomir 
Jedynak 
1300 – o zdrowie dla 
Ewy i Tadeusza i + 
Tadeusz i Danuta Bu-
lik, Jan i Bronisława 
Jarosz 
1800 + w int. nieznanej 
dziewczynki, której 
serce po przeszczepie 
bije w biorczyni oraz o 

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; + Mirosława 
Królikowska w 22 
r.śm. 

3 marca, czwartek; 
700 – w int. Parafian 
800 + Kazimierz, Józefa 
(k), Franciszek, Emilia 
i Mieczysław  
1800 – o powołania 
kapłańskie i zakonne, 
zwłaszcza z naszej 
parafii 
4 marca, piątek; Św. 
Kazimierza Królewi-

cza, święto 
700 + Kazimierz  
800 + Katarzyna Syp-
niewska oraz z prośbą 
o dobre przeŜycie w 
wierze Ŝałoby przez 
rodzinę 
1630 zajęta 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  8 Niedzielę Zwykłą  

27.02.2011 r. 
 

• Z racji zakończenia ferii zimowych 
witamy wszystkich, którzy powró-
cili po wypoczynku do parafii. Pa-
miętajmy, Ŝe zaczął się nowy czas 
do dawania świadectwa o naszej 
wierze. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesią-
ca. W czwartek adoracja Najświęt-
szego Sakramentu od godz. 15.00; 
w piątek msza św. o godz. 16.30, a 
do chorych ks. Proboszcz uda się od 
godz. 9.00. Ks. Adam odwiedzi 
chorych w następny piątek - 11.03. 
Nowe osoby do odwiedzenia z po-
sługą kapłańską prosimy zgłaszać w 
zakrystii lub kancelarii. W sobotę 
RóŜaniec wynagradzający Najcz. 
Sercu NMP o godz. 6.30.  

• W piątek - 04.03 - z okazji pierw-
szego piątku m-ca adoracja po 
wieczornej mszy św. do godz. 
19.30 prowadzona będzie przez Od-
nowę w Duchu św. Zapraszamy! 

• W następny piątek - 11.03 - msza 
św. o godz. 18.00 i spotkanie dla 
kandydatów do Bierzmowania. 

• W dniu jutrzejszym rano kancelaria 

Iz 49,14-15 

Jedynie w Bogu 
spokój znajdzie du-
sza 
1 Kor 4,1-5 

Mt 6,24-34 

Nikt nie moŜe dwom 
panom słuŜyć. Bo albo 
jednego będzie niena-
widził, a drugiego bę-
dzie miłował; albo z 
jednym będzie trzymał, 
a drugim wzgardzi. Nie 
moŜecie słuŜyć Bogu i 
Mamonie. Dlatego 
powiadam wam: Nie 
troszczcie się zbytnio o 
swoje Ŝycie, o to, co 
macie jeść i pić, ani o 
swoje ciało, czym się 
macie przyodziać. CzyŜ 
Ŝycie nie znaczy więcej 
niŜ pokarm, a ciało 
więcej niŜ odzienie? 
(…) Nie troszczcie się 
więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? 
czym będziemy się 
przyodziewać? Bo o to 
wszystko poganie za-
biegają. PrzecieŜ Ojciec 
wasz niebieski wie, Ŝe 
tego wszystkiego po-
trzebujecie. Starajcie 
się naprzód o królestwo 
/Boga/ i o Jego Spra-
wiedliwość, a to 
wszystko będzie wam 
dodane. Nie troszczcie 
się więc zbytnio o jutro, 
bo jutrzejszy dzień sam 
o siebie troszczyć się 
będzie. Dosyć ma dzień 
swojej biedy. 



parafialna będzie nieczynna. 
• Serdecznie zapraszamy na śpiewy 

chóralne z udziałem młodzieŜy i 
sióstr zakonnych anińskich klaszto-
rów. Próby odbywają się w piątki o 
godz. 19.30 w sali chóru pod kance-
larią parafialną. 

• Stowarzyszenie Międzynarodowy 
Motocyklowy Rajd Katyński za-
prasza do Centrum Edukacyjnego 
IPN im. Janusza Kurtyki w Warsza-
wie ul. Marszałkowska 21/25 w so-
botę 5 marca w godz. 10-14 na ob-
chody 71. rocznicy podpisania 
przez sowietów rozkazu na Ŝołnier-
zach polskich. W programie: 1. 
cztery prelekcje na temat Zbrodnia 

Katyńska. 2. Ks. Zdzisław Pesz-
kowski - film i wspomnienie. 3. 
Rajd Katyński - film i wspomnienie 
ze slajdami. Prezentowane będą 
trzy wystawy: Zbrodnia Katyńska - 

Golgota Wschodu, IX. Rajd Katyń-

ski (2009)i X. Rajd Katyński (2010)  
• W minioną sobotę zakończono ob-

chody 100-lecia Anina. Podczas 
uroczystości w Domu Kultury Anin 
przy ul. V Poprzecznej wręczono 
dyplomy i złoŜono słowa podzięko-
wań licznym organizatorom, którzy 
przygotowali cały cykl imprez wpi-
sujących się w pierwsze wiecze na-
szego osiedla. 

VIII Niedziela zwykła – 
27.02 

 
 Taka jest prawda 

 
 Bóg sam do nas przycho-
dzi. Objawił nam Swoją 
wolę i prawdę o Sobie. 
Szczytem BoŜej miłości 
było przyjście Chrystusa i 
przyjęcie przezeń doli 
ludzkiej. Ogarnia nas i 
utrzymuje nasze istnienie. 
Obdarza nas swoją łaską i 
czeka na nasze zwrócenie 
się do Niego, na słowo – 
Ojcze. Bóg, w którego 
wierzymy, Ojciec Jezusa 
Chrystusa jest i naszym 
Ojcem, mówiącym do 
kaŜdego z nas: „Starajcie 
się naprzód o królestwo 
BoŜe i Jego sprawiedli-
wość, a to wszystko bę-
dzie wam dodane”. Gdyby 
wszyscy ludzie treść tego 
zdania zrozumieli i ze-
chcieli realizować, pomo-
głoby to im rozwiązać 
nabrzmiałe problemy 
nędzy, głodu, wojny i 
pokoju na ziemi. Współ-
czesna nauka coraz wyraź-
niej ukazuje, jak nieraz 
błahe sprawy posiadają dla 
nas, a nawet dla całej 
ludzkości – doniosłe skut-
ki i wpływają na rozwią-
zanie trudności. Nic nie 
jest błahe dla BoŜej miło-
ści. Nie wiemy, jak wiele 
naszych modlitw, myśli, 
czynów i chęci wpływa na 
dzieje ludzkości. Ale na 
pewno wpływ ma. Bóg 
przemawia do naszej du-
szy, rozjaśnia nasze po-
znanie i prowadzi po dro-
dze dobra i prawdy. 



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. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Antonina 
śebrowska w 2 r.śm.; 
+ Kazimierz, Dezyde-
ria, Kazimiera (k) i 
Władysław; + Kornelia 
Wielogórska w 2 r.śm.;  

5 marca, sobota; 
700 + Helena Piotrow-
ska, Kazimierz Mazek 
oraz ich rodzice 
800 RM  
1800 zajęta 
6 marca, 9 Niedziela 

zwykła 
700 + zm. z rodz. Ga-
łeckich, Paczuskich i 

Dmowskich 
830 zajęta 
1000  RM 
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Tomasz Ko-
sowski; + Jadwiga 
Borowska w 8 r.śm.; + 
Krystyna i Wojciech 
Pietrusińscy, Józef i 
Teresa Ziółkowscy; + 
Lidia Skóra w 5 r.śm.; 
+ Aniela i Antoni Stę-
pień, Antonina i Euge-
niusz Antoni Olszew-
scy;  
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 


