
prośbą o dalsza opie-
kę, o zdrowie i błogo-
sławieństwo dla całej 
rodziny 
800 wolna 
1800 – prośba o dary 
Ducha Św. na kolejne 
lata życia dla Domini-
ka z racji urodzin 

11 stycznia, środa;  
700 wolna 
800 + Walenty i zm. z 
rodz.  
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; - 
za Krucjatę Różańco-
wą, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżo-
wi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasno-
górskie; + Alina Ła-
będź w 30 dniu po 
śm.;  

 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Chrztu Pańskiego 

08.01.2012 

8 stycznia, 2 niedzie-
la po Narodzeniu 

Pańskim, CHRZEST 
PAŃSKI, święto 

700 – za Parafian 
830 – o Boże bł. dla cr.   
1000 – dz.-bł. w 5 uro-
dziny Martynki o bł. 
Boże dla Kubusia i 
rodziców: Jarosława i 
Anny  
1130 + Teresa, Feliksa 
(k) i Henryk Melak 
1300 + Hanna Suwal-
ska  
1630 wolna 
1800 + Halinę Kapich 
w 15 r.śm. i zm. z 
rodz. 

9 stycznia,  
poniedziałek;  

700 + rodziców: Annę 
i Kazimierza Karło-
wicz, brata Jana, cr. 
Karłowiczów i Świ-
derków 
800 wolna 
1800 + Robert Kę-
dzierski w 30 dniu po 
śm.  
10 stycznia, wtorek;  

700 – dz. za przeżyte 
lata w 88. urodziny, z 

12 stycznia,  
czwartek;  

700 wolna 
800 + Igor Tawryczew-
ski w 23 r.śm. 
1800 zajęta 
13 stycznia, piątek;  

700 – o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla s. 
Weroniki 
800 + Weronika i Ta-
deusz Kaczorowscy, 
Janina, Józefa (k) i 
Władysław Kowalscy  
1800 zbiorowa:  
14 stycznia, sobota;  

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Roman Diksa w 
2 r.śm. 
15 stycznia, 2 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 – za Parafian 
830 zajęta 
1000 + Ignacy Chmiel 
w 67 r.śm., jego 
dziadkowie, rodzice, 
żona i synowie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Chrztu Pańskiego 

08.01.2012 r. 
 
•  Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres 

Narodzenia Pańskiego, dlatego od dzisiejszej 
niedzieli podczas liturgii śpiewamy pieśni Okre-
su Zwykłego. Jeżeli chcemy zachować dawną 
tradycję śpiewania kolęd aż do 2 lutego możemy 
je wykonywać tylko na przygotowanie darów i 
zakończenie 

•  Bardzo dziękujemy naszym parafianom za go-
ścinne przyjęcie podczas Kolędy. Odwiedzamy 
wszystkich od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 
10:00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, 
wody święconej i kropidła.  
 

W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie 
się według następującego porządku: 

poniedziałek - 9 stycznia:  
 ul. Zalipie od godz. 16.00; dwóch księży od 

numerów początkowych 
wtorek - 10 stycznia:  
 ul. Zambrowska blok 4, 6, 8A od godz. 16.00, 

trzech księży  
 blok 4A i 6A od godz. 17.30, dwóch księży 
 blok 4B i 6B - od godz. 19.00; dwóch księży 
środa - 11 stycznia:  
 ul. Zambrowska 10A i 12 od godz. 16.00 - 

dwóch księży, 
 11 - od godz. 17.30; jeden ksiądz 
czwartek - 12 stycznia:  
 ul. Zambrowska 13 - od godz. 16.00 - jeden 

ksiądz,  
 ul. Alpejska od godz. 16:00 - dwóch księży od 

numerów początkowych z obu stron; 
piątek - 13 stycznia: 
 ul. Pazińskiego 1, 1A, 1D od godz. 16.00, 

trzech księży 
 ul. Pazińskiego 1B i 1C od godz. 17.30; dwóch 

księży 
 

Iz 42,1-4.6-7 
Pan ześle pokój 
swojemu ludowi 
Dz 10,34-38 
Mk 1,6b-11 

Jan Chrzciciel tak 
głosił: Idzie za 
mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie 
jestem godzien, 
aby się schylić i 
rozwiązać rzemyk 
u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś 
chrzcić was bę-
dzie Duchem 
Świętym.  
W owym czasie 
przyszedł Jezus z 
Nazaretu w Gali-
lei i przyjął od 
Jana chrzest w 
Jordanie. W chwi-
li gdy wychodził z 
wody, ujrzał roz-
wierające się nie-
bo i Ducha jak 
gołębicę zstępują-
cego na siebie. A 
z nieba odezwał 
się głos: Tyś jest 
mój Syn umiłowa-
ny, w Tobie mam 
upodobanie. 



sobota - 14 stycznia:  
 ul. Rzeźbiarska od godz. 10.00 z obu stron; 

czterech księży 
poniedziałek - 16 stycznia:  

ul. Pazińskiego 1E, 1F i 1G od godz. 16.00 -  
jeden ksiądz, 

 ul. Pazińskiego 2 od godz. 16.00, jeden ksiądz 
 ul. Pazińskiego 3 od godz. 17.00; jeden ksiądz 
 

Ze względu na kolędę kancelaria parafialna 
czynna będzie pół godziny po mszy św. o godz. 
8.00 i pół godziny przed wieczorną mszą św. 

•  Prosimy mieszkańców bloków o odbiór kartek 
z informacj ą o kolędzie. 

•  Kurs dla narzeczonych rozpoczął się w naszej 
parafii 5 stycznia i będzie trwał dziesięć tygo-
dni. Spotkania będą we czwartki o godz. 19.00. 
Wejście od kancelarii parafialnej.  
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy! 

•  W niedzielę, 8 stycznia o godz. 19.00 Chór 
Flaminae, Sinfonietta Vavra i inni artyści z pa-
rafii w Falenicy zapraszają do kościoła Najśw. 
Serca Pana Jezusa przy ul. Narcyzowej, na 
przedstawienie muzyczne "JASEŁKA 2012" . 
Przy okazji spotkania przy żłóbku będziemy 
mogli wesprzeć rodziny najbardziej potrzebują-
ce.  

•  W dzisiejszą niedzielę - 8.01 o godz. 16.30 
Msza św. w kaplicy dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich rodziców. 

•  Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, 
bramy wjazdowe na teren kościelny będą za-
mykane po wieczornej Mszy św., zaś furtki przy 
ul. Kajki i Rzeźbiarskiej o godz. 21.00. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym ty-
godniu. 

•  Terenowe Biuro Radia Maryja zwraca się z 
prośba o poparcie wniosku do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z żądaniem o przyznanie 
TV Trwam i Radiu Maryja  należnego miejsca 
na tzw. multipleksie naziemnym. Podpisy moż-
na składać w kiosku przy kościele. 

Niedziela – Święto Chrztu 
Pańskiego – 8.01 

 
 Nowe życie 

 
 Dziś kończymy liturgiczny 
okres Bożego Narodzenia. 
Sceneria dzisiejszego święta 
kieruje naszą uwagę na 
wydarzenia z życia Jezusa 
nad rzeką Jordan. Ostatni 
Prorok Starego Testamentu i 
pierwszy Nowego Testamen-
tu – Jan Chrzciciel, udziela-
jący chrztu Jezusowi ob-
wieszcza, że Jezus jest Sy-
nem Bożym. Ten, który 
według Izajaszowej przepo-
wiedni przychodzi po to, „by 
stać się przymierzem dla 
ludzi i światłością dla naro-
dów, otworzyć oczy niewi-
domym i uwolnić z więzie-
nia mieszkających w ciem-
ności… jest namaszczony 
Duchem Świętym i mocą”. 
Uroczysta inauguracja pu-
blicznej działalności Chry-
stusa dokonuje się w wodach 
Jordanu. Nie trudno zauwa-
żyć, że i w naszym życiu był 
moment, w którym Kościół 
przyjął nas w poczet swoich 
członków i obwieścił zebra-
nym świadkom, że odtąd 
jesteśmy dziećmi Bożymi. W 
praktyce życiowej rodzice, 
przede wszystkim, mają 
największy wpływ wycho-
wawczy na ukształtowanie i 
charakter chrześcijański 
dziecka. Oni są głównymi 
poręczycielami sakramental-
nych przyrzeczeń chrztu. 
Słowa, które zostały dane 
wobec Boga i zebranych 
świadków – na liturgii 
chrzcielnej – nie mogą być 
złamane. Odpowiedzialni 
rodzice wychowują dobrego 
chrześcijanina i wzorowego 
obywatela w świetle Prawa 
Bożego 



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 Elżbieta Łaniewska 
 

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

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. 

1130 – dz.-bł. w 96 
urodziny Marianny o 
łaskę zdrowia i bł. 
Boże dla męża Alek-
sandra i siostry Zofii 
oraz + Antonina i 
Ignacy Kieszkowscy, 
Stanisława (k) i Anto-
ni Jung 
1300 zbiorowa: - dz.-
bł. o bł. Boże dla 
Magdaleny w 18 uro-
dziny, Marianny, 
Marcina, Sylwii, Ma-
teusza i Agnieszki; + 
Aleksandra i Paweł 
Kępka w 37 r.śm., 

Szymon Makulec w 
36 r.śm.; + Bolesław 
Jóźwik w 22 r.śm.; + 
Marianna, Józef i Je-
rzy Pośnikowie, zm. z 
rodz. Matyjaków i 
Pośników, Seweryn 
Woźniak, Hanna 
Leszczyńska, Leoka-
dia Woźniak i Teodo-
zja Denisiuk; + Le-
okadia Woronko w 30 
dniu po śm.; + Miro-
sława Majczyk w 2 
r.śm.;  
1800 + Krzysztof Rusi-
niak w 2 r.śm. 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


