
i Cesarskich 
1800 + Aleksander i 
Zofia Kulik  
24 stycznia, wtorek; 

Św. Franciszka  
Salezego,  

bpa i dra Kościoła,  
wspomnienie 

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Feliksa (k) i 
Bolesław Zarosińscy 
25 stycznia, środa; 
NAWRÓCENIE 
ŚW. PAWŁA, 

APOSTOŁA, święto 
700 – dz. w 70 uro-
dziny Zdzisławy z 
prośbą o dalszą opie-
kę 
800 – z prośbą o zdro-
wie i bł. Boże dla 
Anny w dniu urodzin  
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Zwykła 

22.01.2012 

22 stycznia, 3 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 – za Parafian 
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Sta-
nisław, Jan, Walenty 
i Szczepan Pełka 
1000 + Henryk Ro-
kicki i Henryka (k) 
Rodkiewicz 
1130 + Janina Milch 
w 7 r.śm. 
1300 + Grażyna Nie-
wiadomska, Jadwiga 
i Edward Woźniak 
1630 – dz.-bł. w 24 
urodziny Agnieszki z 
prośbą o zdrowie 
1800 + Teofil Ryb-
czak w 1 r.śm. 

23 stycznia,  
poniedziałek;  

700 wolna 
800 + Bronisława (k), 
Genowefa, Marian-
na, Katarzyna, Danu-
ta, Stefania, Bole-
sław, Władysław, 
Marian, Zygmunt, 
Roman i zm. z rodz. 
Rosów, Koczorskich 

szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; 
- za Krucjatę Różań-
cową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - dz. w 
int. Elżbiety i Tade-
usza z okazji 28 r. 
ślubu z prośbą o 
opiekę MB i Boże 
bł.;  

26 stycznia,  
czwartek; Św. bpów 
Tymoteusza i Tytu-

sa, wspomnienie 
700 wolna 
800 + Stanisława (k), 
Helena, Zuzanna, 
Michał, Jan, Antoni, 
Marian, Tadeusz, 
Zygmunt i zm. z 
rodz. Ptaków i Siej-
ków 
1800 zajęta 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę 3 Zwykłą 

22.01.2012 r. 
 
•  Bardzo dziękujemy naszym parafianom za 

gościnne przyjęcie podczas Kolędy. Odwie-
dzamy wszystkich od godz. 16.00, a w so-
botę od godz. 10.00. Prosimy o przygotowa-
nie krzyża, świec, wody święconej i kropi-
dła.  

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

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

wtorek - 24 stycznia: 
ul. Zorzy 26A o godz. 16.30, 

 26B od godz. 16.00, 
 30 od godz. 16.00, 

30A od godz. 18.00, 
 30B od godz. 17.30,  
 32 od godz. 18.30;   
środa - 25 stycznia:  
 ul. Axentowicza 1 o godz. 16.30, 
 3 od godz. 16.00, 
 domy jednorodzinne od godz. 19.00, 
 ul. Podstawowa od godz. 16.00, 
 ul. Zorzy 32A od godz. 16.30, 

32B od godz. 19.00, 
 ul. Wierzchowskiego od godz. 20.00;  
czwartek - 26 stycznia: 
 ul. Hertza od godz. 16.00 z obu końców; 
piątek - 27 stycznia: 
 ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna od godz. 

16.00, 
  ul. Wygodna od Kajki i ul. Przelot od 

godz. 16.30, 

Jon 3,1-5.10 
Naucz mnie chodzić 
Twoimi ścieżkami 
1 Kor 7,29-31 
Mk 1,14-20 

Gdy Jan został uwię-
ziony, Jezus przy-
szedł do Galilei i 
głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: Czas 
się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. 
nawracajcie się i 
wierzcie w Ewange-
li ę. Przechodząc 
obok Jeziora Galilej-
skiego, ujrzał Szy-
mona i brata Szymo-
nowego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem 
rybakami. Jezus 
rzekł do nich: Pójdź-
cie za Mną, a spra-
wię, że się staniecie 
rybakami ludzi. I 
natychmiast zostawi-
li sieci i poszli za 
Nim. Idąc dalej, uj-
rzał Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata 
jego Jana, którzy też 
byli w łodzi i napra-
wiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni zosta-
wili ojca swego, 
Zebedeusza, razem z 
najemnikami w łodzi 
i poszli za Nim. 



 ul. II Poprzeczna od godz. 16.00; 
sobota - 28 stycznia:  
 ul. Trawiasta od godz. 10.00 z obu koń-

ców, 
 ul. Pożaryskiego od godz. 13.00, 
 ul. X, XI i XII Poprzeczna od godz. 13.00; 
poniedziałek - 30 stycznia: 

ul. Ukośna od godz. 16.00,  
 ul. III Poprzeczna od godz. 16.00; 
 
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. 

•  W najbliższą niedzielę - 29.01 - po Mszy 
św. o godz. 10.00 spotkanie opłatkowe Kół 
Różańcowych, a po mszy św. o godz. 11.30 
zapraszamy na koncert kolęd chóru Schola 
Cantorum Maximilianum - zdobywcy róż-
norodnych nagród. 

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

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. 

•  Wszystkim udającym się jeszcze na ferie 
zimowe życzymy nadal udanego odpoczyn-
ku z Bożym błogosławieństwem. 

III Niedziela zwykła – 
22.01 

 
 Nasz czas 

 
 Nad jeziorem Galilejskim 
Jezus dostrzega dwóch 
rybaków, „jak zarzucają sieć 
w jezioro”. Rybacy rozpo-
czynają właśnie połów. W 
tym gorącym momencie 
Jezus mówi do nich: „Idźcie 
za Mną”. Oni natychmiast 
zostawiają sieci i stają się 
Jego uczniami. Scenę tę 
przedstawia dziś czytana 
Ewangelia. Jest czymś wy-
jątkowym. Jezus interweniu-
je w ich życie. Dzieje się tak 
i w naszym życiu, zwłaszcza 
w chwilach decydujących i 
trudnych. Mówi do nas: 
„Uczyń tak, jak uczyniłem 
Ja, twój nauczyciel i wycho-
wawca”. Do nas należy 
decyzja, czy stajemy się 
Jego uczniami w konkretnej 
sytuacji życiowej. Gdy 
piętrzą się trudności, gdy 
zaskakują nas zdarzenia, gdy 
coś zaczyna się psuć i rozpa-
dać – jaka jest nasza posta-
wa? Nie można modlić się: 
„Przyjdź Królestwo Twoje”, 
a jednocześnie organizować 
życie własne, zupełnie obce 
woli Bożej. Wielką jest 
sprawą przemiana człowieka 
i przyłączenie się do Jezusa 
dziś i teraz. Pierwsze dzisiej-
sze czytanie Słowa jest 
doskonałym obrazem we-
wnętrznej przemiany. Prorok 
Jonasz kieruje do mieszkań-
ców Niniwy ostrzeżenie. 
Najważniejsza jest decyzja 
zmiany myślenia oraz odej-
ście od dotychczasowej 
praktyki. Może teraz jest 
właśnie nasz czas? „A czas 
jest krótki – ostrzega św. 
Paweł – i przemija postać 
tego świata”. 



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. 

27 stycznia, piątek; 
Bł. Jerzego  

Matulewicza, bpa, 
wspomnienie 

700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa:  
28 stycznia, sobota; 
Św. Tomasza z 

Akwinu, prezbitera 
i dra Kościoła, 
wspomnienie 

700 wolna 
800 – w int. Pauliny z 
okazji 21 urodzin i 
jej rodziny 

1800 + Franciszka (k) 
Jurczak 

29 stycznia,  
4 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 + Władysław i 
Salomea Soboccy w 
r.śm. 
830 zajęta  
1000 KR 
1130 + Edward Sa-
wicki w 7 r.śm., Le-
okadia i Bolesław 
Przybysz 
1300 zajęta 
1800 zajęta 

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. 


