
30 dniu po śm.; + Miro-
sława Majczyk w 2 
r.śm.;  
1800 + Krzysztof Rusi-
niak w 2 r.śm. 
16 stycznia, poniedzia-

łek;  
700 – w int. Elżbiety z 
okazji urodzin o łaskę 
zdrowia, bł. Boże i 
wszelkie łaski dla niej, 
męża, dzieci i wnuków 
800 + Jadwiga w 4 
r.śm., Władysław, Pela-
gia, Wacław, Jan i cr. 
Grochowskich i Okliń-
skich 
1800 + Henryk Błędow-
ski, zm. z cr. Paszkie-
wiczów i Zaborowskich  

17 stycznia, wtorek; 
Św. Antoniego, opata, 

wspomnienie 
700 + Lucynę i Stefan 
Kurowskich 
800 wolna 
1800 + Antoni Ziółkow-
ski w 30 r.śm. 

18 stycznia, środa;  
700 + Stanisław i Danu-
ta Niewiarowscy, Bar-
bara Zaufal, cr. Niewia-
rowskich i Sawickich 
800 wolna  
1800 zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Zwykła 

15.01.2012 

15 stycznia, 2 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – za Parafian 
830 + Franciszek Bora-
tyński 
1000 + Ignacy Chmiel w 
67 r.śm., jego dziadko-
wie, rodzice, żona i 
synowie 
1130 – dz.-bł. w 96 uro-
dziny Marianny o łaskę 
zdrowia i bł. Boże dla 
męża Aleksandra i sio-
stry Zofii oraz + Anto-
nina i Ignacy Kieszko-
wscy, Stanisława (k) i 
Antoni Jung 
1300 zbiorowa: - dz.-bł. 
o bł. Boże dla Magdale-
ny w 18 urodziny, Ma-
rianny, Marcina, Syl-
wii, Mateusza i 
Agnieszki; + Aleksan-
dra i Paweł Kępka w 37 
r.śm., Szymon Makulec 
w 36 r.śm.; + Bolesław 
Jóźwik w 22 r.śm.; + 
Marianna, Józef i Jerzy 
Pośnikowie, zm. z rodz. 
Matyjaków i Pośników, 
Seweryn Woźniak, 
Hanna Leszczyńska, 
Leokadia Woźniak i 
Teodozja Denisiuk; + 
Leokadia Woronko w 

intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Józef, cr. 
Lasotów i Lutych;  
19 stycznia, czwartek; 
Św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, bpa, wspo-

mnienie 
700 + Piotr Kozakiewicz 
800 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Mirosława 
Pryzmonta 
1800 + Leopold Nowa-
kowski i zm. z rodz. 
Nowakowskich 

20 stycznia, piątek;  
700 – o Boże bł., dary 
Ducha św. i potrzebne 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zwykłą 

15.01.2012 r. 
 
•  18 stycznia rozpoczyna się Tydzień po-

wszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. 
W tym roku będzie on przeżywany pod ha-
słem: Przemienieni przez zwycięstwo Chry-
stusa zainspirowanym słowami św. Pawła z 
Pierwszego Listu do Koryntian (15,51-58).  

•  Bardzo dziękujemy naszym parafianom za 
gościnne przyjęcie podczas Kolędy. Odwie-
dzamy wszystkich od godz. 16:00, a w sobo-
tę od godz. 10:00. Prosimy o przygotowanie 
krzyża, świec, wody święconej i kropidła.  
 

W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-
dzie się według następującego porządku: 

poniedziałek - 16 stycznia:  
ul. Pazińskiego 1E, 1F i 1G od godz. 16.00 
- jeden ksiądz, 

 2 od godz. 16.00, 
 3 od godz. 17.00;  
wtorek - 17 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 3A od godz. 17.00, 
 3B od godz. 16.00, 

3C i 3D od godz. 17.30 - jeden ksiądz, 
 4 od godz. 16.00, 
 domy jednorodzinne od 18.30; 
środa - 18 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 5 od godz. 16.00, 
 5A od godz. 17.00, 
 5B od godz. 17.30, 
 7 od godz. 16.00; 
czwartek - 19 stycznia: 
 ul. Pazińskiego 6 od godz. 16:00 - dwóch 

księży;  
piątek - 20 stycznia: 
 ul. Pazińskiego 9 godz. 17.00, 

1 Sm 3,3b-10.19 
Przychodzę, Boże, 
pełnić Twoją wolę 
1 Kor 6,13c-15a.17-20;  
J 1,35-42 

Jan stał z dwoma swo-
imi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzące-
go Jezusa, rzekł: Oto 
Baranek Boży. Dwaj 
uczniowie usłyszeli, 
jak mówił, i poszli za 
Jezusem. Jezus zaś 
odwróciwszy się i uj-
rzawszy, że oni idą za 
Nim, rzekł do nich: 
Czego szukacie? Oni 
powiedzieli do Niego: 
Rabbi! - to znaczy: 
Nauczycielu - gdzie 
mieszkasz? Odpowie-
dział im: Chodźcie, a 
zobaczycie. Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia 
pozostali u Niego. Było 
to około godziny dzie-
siątej . Jednym z 
dwóch, którzy to usły-
szeli od Jana i poszli za 
Nim, był Andrzej, brat 
Szymona Piotra. Ten 
spotkał najpierw swego 
brata i rzekł do niego: 
Znaleźli śmy Mesjasza - 
to znaczy: Chrystusa. I 
przyprowadził go do 
Jezusa. A Jezus wej-
rzawszy na niego rzekł: 
Ty jesteś Szymon, syn 
Jana, ty będziesz nazy-
wał się Kefas - to zna-
czy: Piotr. 



 ul. Pazińskiego 11 od godz. 16.00, 
 ul. Zorzy domy jednorodzinne od godz. 

16.00, 
 ul. Zorzy 26 od godz. 18.30; 
sobota - 21 stycznia: 
 ul. Stradomska od godz. 10:00 z obu stron 

ul. I Poprzeczna bloki 18 H, J, K, L od 
godz. 12.30; 

poniedziałek: - 23 stycznia: 
ul. Zorzy 28 od godz. 16.00, 
ul. Zorzy 28A od godz.16.00, 
ul. Zorzy 28B od godz. 17.30 

 
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 kar-
tek z informacj ą o kolędzie. 

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

•  Terenowe Biuro Radia Maryja zwraca się z 
prośba o poparcie wniosku do Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji z żądaniem o przy-
znanie TV Trwam i Radiu Maryja  należ-
nego miejsca na tzw. multipleksie naziem-
nym. Podpisy można składać w kiosku przy 
kościele. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. 

•  Wszystkim udającym się na ferie zimowe 
życzymy udanego odpoczynku z Bożym 
błogosławieństwem. 

II Niedziela zwykła – 15.01 
 

 Wielka cena 
 
 Liturgia Słowa Bożego 
dzisiejszej niedzieli mówi 
nam o powołaniu do pełnie-
nia szczególnych zadań w 
historii zbawienia. I tak w 
pierwszym Czytaniu słyszy-
my o wyborze i powołaniu 
dwunastoletniego Samuela 
do sprawowania urzędu 
Sędziego w Narodzie Wy-
branym. Św. Paweł Apostoł 
wyjaśnia Koryntianom: 
„Czyż nie wiecie, że ciało 
wasze jest przybytkiem 
Ducha Świętego, który w 
was jest…. i że już nie nale-
życie do siebie? Za wielką 
bowiem cenę zostaliście 
nabyci”. W Ewangelii Jezus 
po wo łu je  p i e rws z ych 
uczniów na Apostołów. I nas 
też Bóg wybrał w chrzcie 
św., abyśmy w Ojcu, Synu i 
Duchu Świętym stanowili 
jedno. „Ten zaś, kto się łączy 
z Panem jest z Nim jednym 
duchem”. Przez chrzest 
jednoczymy się również 
wzajemnie i z całym Kościo-
łem w każdym czasie i na 
każdym miejscu. Błogosła-
wiony nasz Papież Jan Paweł 
II powiedział w Warszawie 
(8.06.1987) „Jest mym gorą-
cym pragnieniem, aby wszy-
scy wyznawcy Chrystusa w 
mojej Ojczyźnie nie ustawali 
w odkrywaniu braterstwa w 
Chrystusie wypływającego 
ze wspólnego chrztu”. Dla-
czego nie mielibyśmy wszy-
scy razem patrzeć na Matkę 
Chrystusa, jako na naszą 
wspólną Matkę, która modli 
się o jedność rodziny Bożej, 
a u stóp Krzyża przyjmuje za 
Syna „umiłowanego ucznia”, 
a on zaś przyjmuje Ją za 
Matkę. 



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. 

łaski dla ks. Mariusza z 
okazji imienin 
800 + Marian Wardasz-
ko w 6 r.śm.  
1800 zbiorowa: + Le-
szek Żabiński w 10 
r.śm.; + Tomasz i Sta-
nisław w 1 r.śm. Wąso-
wicz; + Helena Koci-
szewska w 20 r.śm.; 

21 stycznia, sobota; 
Św. Agnieszki, dziewi-
cy i męczennicy, wspo-

mnienie 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Anna, Józef i 
Władysław Małyska 

22 stycznia, 3 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – za Parafian 
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 
1000 + Henryk Rokicki i 
Henryka (k) Rodkie-
wicz 
1130 zajęta 
1300 + Grażyna Niewia-
domska, Jadwiga i 
Edward Woźniak 
1630 – dz.-bł. w 24 uro-
dziny Agnieszki z proś-
bą o zdrowie 
1800 + Teofil Rybczak 
w 1 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. 


