
31 stycznia, wtorek; 
Św. Jana Bosko, pre-
zbitera, wspomnienie 

700 + Lucyna w 37 
r.śm., Dobiesław i 
Czesław Czytańscy, 
Stanisława (k) w 21 
r.śm., Piotr i Jerzy 
Mosakowscy 
800 wolna 
1800 + Bibiana i Igna-
cy i ich synowie 

1 lutego, środa;  
700 – o łaskę zdrowia 
dla Marii i zgodę w 
rodzinie 
800 + Irena /greg.1/ 
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-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - z proś-

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Zwykła 

29.01.2012 

29 stycznia, 4 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Władysław i 
Salomea Soboccy w 
r.śm. 
830 + Teresa, Jan i 
Zygmunt  
1000 – o pełny dostęp 
do wody i zasobów 
potrzebnych do życia 
codziennego dla 
wszystkich ludzie i 
aby Pan wspierał wy-
siłki pracowników 
służby zdrowia, którzy 
opiekują się chorymi i 
osobami starszymi 
1130 + Edward Sawic-
ki w 7 r.śm., Leokadia 
i Bolesław Przybysz 
1300 + Wacław Zając i 
jego rodzice 
1800 + Antoni w 18 
r.śm. i Jadwiga Szelą-
gowie 

30 stycznia,  
poniedziałek;  

700 – w int. Parafian 
800 – o zdrowie i po-
trzebne łaski dla Łuka-
sza  
1800 + Paweł Zawada 
w 5 r.śm. 

bą o opiekę MB dla 
Zofii i jej najbliższej 
rodziny; + Jadwiga  
Borowska w 15 r.śm., 
+ rodzice: Zofia i Ro-
man Piechna; + 
Krzysztof Motyczyń-
ski, zm. z rodz. Moty-
czyńskich, Żukow-
skich i Luft; + Witold 
Osowski w 6 r.śm.;  

2 lutego, czwartek; 
OFIAROWANIE 
PAŃSKIE, święto 

700 + Irena /greg.2/ 
1000 + Maria Jarosław-
ska oraz m. z rodz. 
Jarosławskich i Bukso-
wiczów 
1800 + Regina Jackie-
wicz, Pelagia Kulawik, 
Bożena Hensel, Adela 
Jaruntowska, Maria 
Borkowska, cr. Jackie-
wiczów i Olesińskich 

3 lutego, piątek;  
700 – o obfitość darów 
Bożych dla wspólnoty 
SS. Franciszkanek 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Zwykłą 

29.01.2012 r. 
 
•  W dzisiejszą 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 wie-
lu nagród. 

•  W najbliższy czwartek - 2 lutego - przypa-
da święto Ofiarowania Pańskiego w trady-
cji ludowej zwane MB Gromnicznej. Msze 
św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 
Na msze św. przynosimy ze sobą gromnice. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek, piątek i sobota miesiąca. W 
czwartek adoracja Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 15.00; w piątek msza św. o 
godz. 16.30, a do chorych udamy się od 
godz. 9.00. Nowych chorych do odwiedze-
nia przez księży prosimy zgłaszać w zakry-
stii i kancelarii. W sobotę Różaniec wyna-
gradzający Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 

 
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-

dzie się według następującego porządku: 
poniedziałek - 30 stycznia: 

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

ul. I Poprzeczna 17 od godz. 19.00 - ci, 
których jeszcze nie odwiedziliśmy; 

wtorek - 31 stycznia: 
ul. Wydawnicza od godz. 16.00, 
ul. IV Poprzeczna od godz. 16.00; 

środa - 1 lutego:  
 ul. VI Poprzeczna od godz. 19.00, 
 ul. VII Poprzeczna od godz. 16.00, 

Pwt 18,15-20 
Słysząc głos Pana serc 
nie zatwardzajcie. 
1 Kor 7,32-35 
Mk 1,21-28 

W mieście Kafarna-
um Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i 
nauczał. Zdumiewali 
się Jego nauką: uczył 
ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a 
nie jak uczeni w Pi-
śmie. Był właśnie w 
synagodze człowiek 
opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął 
on wołać: Czego 
chcesz od nas, Jezu-
sie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgu-
bić. Wiem, kto jesteś: 
Święty Boży. Lecz 
Jezus rozkazał mu 
surowo: Milcz i 
wyjdź z niego. Wtedy 
duch nieczysty zaczął 
go targać i z głośnym 
krzykiem wyszedł z 
niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden 
drugiego pytał: Co to 
jest? Nowa jakaś 
nauka z mocą. Nawet 
duchom nieczystym 
rozkazuje i są Mu 
posłuszne. I wnet 
rozeszła się wieść o 
Nim wszędzie po 
całej okolicznej kra-
inie galilejskiej. 



ul. VIII Poprzeczna od godz. 17.00, 
ul. IX Poprzeczna od godz. 16.00; 

czwartek - 2 lutego:   
ul. V Poprzeczna od godz. 16.00, 

 ul. Bosmańska od godz. 17.00; 
sobota - 4 lutego:  

ul. Marysińska domy jednorodzinne z obu 
stron od godz. 10.00, 
bloki 24Ł, 24M i 32/34 od godz. 13.00. 

 
Ze względu na kolędę kancelaria parafialna 

czynna będzie pół godziny po mszy św. o 
godz. 8.00 i pół godziny przed wieczorną 

mszą św. 
 
•  W związku z kończącą się już kolędą pro-

simy o zgłaszanie się do zakrystii lub kan-
celarii tych, którzy pragną przyjąć księdza, 
a z powodu okoliczności nie udało im się 
tego uczynić. 

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

•  Zachęcamy do lektury nowego numeru 
Salve Regina.  

•  W następną niedzielę - 12.02 o godz. 16.30 
Msza św. w kaplicy dla dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców. 

•  Jest jeszcze wolna intencja mszalna w 
tym tygodniu. 

•  Wszystkim wypoczętym w czasie ferii zi-
mowych życzymy owocnej pracy z Bożym 
błogosławieństwem. 

IV Niedziela zwykła – 
29.01 

 
 Pole działania 

 
 Zadaniem człowieka 
ochrzczonego jest współ-
praca z Bogiem, w duchu i 
w ciele, przez przygotowa-
nie w sobie i w świecie 
warunków sprzyjających 
działaniu łaski. Usunięcie 
bowiem w świecie wszel-
kiego zła fizycznego, mo-
ralnego, osobowego i spo-
łecznego – leży tylko w 
mocy Boga. Ilustracją tego 
jest scena z dziś czytanej 
Ewangelii. W ewangeliza-
cyjnej misji Kościoła biorą 
udział wszyscy jego człon-
kowie, a w szczególny 
sposób rodziny, aby i one 
„troszczyły się o sprawy 
Pana”. „Kościół ewangeli-
zuje, kiedy boską mocą 
Dobrej Nowiny, jaką głosi, 
stara się przemienić sumie-
nia poszczególnych ludzi i 
wszystkich razem, potem 
także ich działalność, a 
wreszcie ich życie i całe 
środowisko… Rodzinę 
bowiem należy uważać za 
pole, na które przynosi się 
Ewangelię i z którego się 
ona rozkrzewia” (EN 18-
,71). W różnych dokumen-
tach Sobór Wat. II podkre-
śla bezwzględny obowiązek 
uczenia dzieci i młodzieży 
właściwej oceny wartości 
moralnych i prawidłowego 
sumienia. Wymaga to sta-
rannego przygotowania się 
rodziców i wychowawców, 
a także ich wielkich walo-
rów umysłu i charakteru. 
„Słysząc głos Pana serc nie 
zatwardzajmy, bo On daje 
moc wiary i miłości”. 



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. 

Rodziny Maryi  
800 + Irena /greg.3/ 
1630 + Kazimierz 
Szczęsny w 54 r.śm. i 
zm. z rodziny Szczę-
snych 
1800 zbiorowa:  

4 lutego, sobota;  
700 + Stefan Bujalski 
w 3 r.śm. i zm. z cr. 
Bujalskich 
800 + Irena /greg.4/ 
1800 + Regina i Jerzy 
Dudek 
5 lutego, 5 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  
700 – za Parafian 

830 + gen. Emil Fiel-
dorf-Nil w r. zbrodni 
sądowej 
1000 RM 
1130 + Irena /greg.5/ 
1300 zbiorowa: + Mał-
gorzata w 1 r.śm.; + 
Jerzy Antoni Olszew-
ski i zm. z cr. Olszew-
skich i Stępniów; + 
Halina Męczyńska w 1 
r.śm.; + Irena i Jerzy 
Gułajscy; + Danuta 
Szczepkowska w 4 
r.śm.; + Konstanty 
Dymek w 4 r.śm.;  
1800 + Cecylia Koziej i 
cr. Koziejów 

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. 


