
poniedziałek; Św. 
męczenników Pawła 
Miki i towarzyszy, 

wspomnienie 
700 + Eugeniusz Kosie-
radzki w 1 r.śm. 
800 + Irena /greg.6/ 
1800 – dz. za 75 lat 
życia Wojciecha z 
prośbą o bł. Boże i 
pokój wieczny dla + 
Grażyny  

7 lutego, wtorek;  
700 + Irena /greg.7/ 
800 zajęta  
1800 + Wacław Szpa-
kowski w 39 r.śm. 

8 lutego, środa; 
700 + Karolina, Broni-
sława (k), Helena, 
Sabina, Cecylia, Hali-
na, Rozalia, Aleksan-
dra, Irena, Stanisław, 
Jan, Zygmunt, Zbi-
gniew oraz zm. z rodz. 
Jedlaków i Rosów 
800 + Irena /greg.8/ 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Zwykła 

5.02.2012 

5 lutego, 5 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA  

700 – za Parafian 
830 + gen. Emil Fiel-
dorf-Nil w r. zbrodni 
sądowej 
1000 – w int. Ojca św., 
Ojczyzny oraz dzięk-
czynnej za 14 lat prze-
kazywania prawdy 
przez Nasz Dziennik i 
o siły duchowe, fizycz-
ne i Boże bł. na dalszą 
pracę 
1130 + Irena /greg.5/ 
1300 zbiorowa: - dz. za 
otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze bł. Boże 
dla cr.; - dz.-bł. w int. 
Jana i + Józef; + 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 11 r.śm.;  
1800 + Cecylia Koziej i 
cr. Koziejów 

 
6 lutego,  

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; + Albin, 
Albina i Elżbieta Gra-
gowicz, Bolesław, 
Maria, Helena i Józef 
Boruszewscy, Szymon, 
Bronisława (k) i Ed-
mund Łognowicz, 
Mieczysława (k), Hen-
ryk i Kazimierz Osta-
łowscy; + Danuta 
Roszczyńska w 30 
dniu po śm.;  

9 lutego, czwartek; 
700 – o łaskę zdrowia 
dla Ani i bł. Boże dla 
jej rodziny 
1000 + Irena /greg.9/ 
1800 + Aleksandra No-
wakowska, Julia i Wa-
leria Renkas i zm. z cr. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Zwykłą 

5.02.2012 r. 
 
•  Wszystkim naszym Parafianom z serca 

dziękujemy za przyjecie księży w progach 
Waszych domów i mieszkań. Nam, kapła-
nom zawsze towarzyszyły słowa Zbawicie-
la: „Kto was przyjmuje,  Mnie przyjmuje.”  

•  Ze względu na zakończoną kolędę kance-
laria parafialna czynna jest już o zwykłych 
porach - pół godziny po mszy św. o godz. 
8.00 i od godz. 16.00 do 17.30. 

•  W związku z kończącą się już kolędą prosi-
my o zgłaszanie się do zakrystii lub kan-
celarii tych, którzy pragną przyjąć księdza, 
a z powodu okoliczności nie udało im się 
tego uczynić. 

•  Światowy Dzień Chorego obchodzić bę-
dziemy w dniu Matki Bożej z Lourdes - 11 
lutego - najbliższą sobotę. O godz. 10.00 
rozpocznie się Msza św. sprawowana w 
intencji chorych z prośbą o zdrowie, błogo-
sławieństwo i potrzebne łaski w niesieniu 
krzyża. Po homilii będzie można we wspól-
nocie przystąpić do Sakramentu Chorych. 
Po Mszy św. będzie udzielone wszystkim 
uczestnikom specjalne błogosławieństwo 
Najśw. Sakramentem.  

•  W najbliższą niedzielę - 12.02 o godz. 
16.30 Msza św. w kaplicy dla dzieci przy-
gotowujących się do I Komunii św. i ich 
rodziców. 

•  W następną niedzielę - 19.02 o godz. 16.30 
Msza św. w kaplicy dla młodzieży przygo-
towującej się do sakramentu Bierzmowa-
nia. Zapraszamy również rodziców! 
 

Hi 7,1-4.6-7  
Panie, Ty leczysz 
złamanych na duchu 
1 Kor 9,16-19.22-23;  
Mk 1,29-39 

Jezus po wyjściu z syna-
gogi przyszedł z Jakubem 
i Janem do domu Szymo-
na i Andrzeja. Teściowa 
zaś Szymona leżała w 
gorączce. Zaraz powie-
dzieli Mu o niej. On 
podszedł do niej i pod-
niósł ją ująwszy za rękę, 
tak iż gorączka ją opuści-
ła. A ona im usługiwała. 
Z nastaniem wieczora, 
gdy słońce zaszło, przy-
nosili do Niego wszyst-
kich chorych i opętanych; 
i całe miasto było zebra-
ne u drzwi. Uzdrowił 
wielu dotkniętych rozma-
itymi chorobami i wiele 
złych duchów wyrzucił, 
lecz nie pozwalał złym 
duchom mówić, ponie-
waż wiedziały, kim On 
jest. Nad ranem, gdy 
jeszcze było ciemno, 
wstał, wyszedł i udał się 
na miejsce pustynne, i 
tam się modlił. Pośpie-
szył za Nim Szymon z 
towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: 
Wszyscy Cię szukają. 
Lecz On rzekł do nich: 
Pójdźmy gdzie indziej, 
do sąsiednich miejscowo-
ści, abym i tam mógł 
nauczać, bo na to wysze-
dłem. I chodził po całej 
Galilei, nauczając w ich 
synagogach i wyrzucając 
złe duchy. 



Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy 
Dzień Chorego  

(11 lutego 2012 r.) 
 

 «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 
17, 19) 

Drodzy bracia i siostry! 
Z okazji Światowego Dnia Chorego, który 

będziemy obchodzili 11 lutego 2012 r., we wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 
pragnę ponowić moją duchową bliskość ze 
wszystkimi chorymi, którzy przebywają w szpita-
lach i innych domach opieki zdrowotnej, bądź są 
pielęgnowani w domach rodzinnych, i zapewnić 
wszystkich o trosce i miłości całego Kościoła. 
Przyjmując wielkodusznie i z miłością każde 
ludzkie życie, przede wszystkim słabe i chore, 
chrześcijanin wyraża ważny aspekt swojego 
ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z 
Chrystusa, który pochylał się nad materialnymi 
i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć. 
(…) 

Tym, którzy pracują w służbie zdrowia, jak 
również rodzinom, które widzą w swoich bliskich 
cierpiące oblicze Pana Jezusa, jeszcze raz dzięku-
ję w imieniu własnym i całego Kościoła, że po-
przez fachowe umiejętności i milczącą obecność, 
niejednokrotnie nawet bez wymawiania imienia 
Chrystusa, w konkretny sposób świadczą o Chry-
stusie (por. Homilia podczas Mszy św. Krzyżma, 
21 kwietnia 2011 r.). 

Do Maryi, Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia 
Chorych, wznosimy nasze ufne spojrzenie i naszą 
modlitwę; niech Jej macierzyńskie współczucie, 
którego doznawała, stojąc obok Syna umierające-
go na krzyżu, otacza i wspiera wiarę i nadzieję 
każdej osoby chorej i cierpiącej w procesie lecze-
nia ran duszy i ciała. 

Wszystkich zapewniam o pamięci w modli-
twie i udzielam każdemu specjalnego Błogosła-
wieństwa Apostolskiego.  

Benedictus PP XVI  

V Niedziela zwykła – 5.02 
 

 Głębia cierpienia 
 
 Księga Hioba przedstawia 
tragiczne życie człowieka, 
który po wszystkie czasy 
będzie symbolem udręczonej 
ludzkości. Dramat Hioba staje 
się dzisiaj bardzo wyrazisty, 
bo Hiobowie żyją również w 
naszych czasach. Przebywa-
jąc w szpitalu słyszy się 
skargi na twardy los, na noce 
udręki i miesiące męczarni. 
Hiob w dzisiejszym czytaniu 
Słowa mówi:  „Czyż nie do 
bojowania podobny jest los 
człowieka?... A miesiące 
męczarni… noce udręki… i 
boleść nami wciąż targa?” 
Straszny jest dramatyzm 
poniżonego człowieczeństwa 
w tej rozmowie Hioba z 
Bogiem. Skarga jego chyba 
nigdy nie ustanie. W drugiej 
księdze Machabejskiej czyta-
my, iż „prześladowania były 
nie po to, aby zniszczyć, ale 
po to, aby wychować nasz 
naród”. Błogosławiony nasz 
Papież Jan Paweł II zawsze 
spotykał się z cierpiącymi i 
podnosił ich na duchu, aż sam 
stał się częścią Hioba po to, 
by mógł mówić całym sobą, 
że Bóg jest miłością miłosier-
ną i dał Syna Swego, aby 
człowiek miał życie wieczne. 
W Brazylii w Marituba po-
wiedział: „Nie mogę, co 
prawda, leczyć chorób wasze-
go ciała, jak to czynił Chry-
stus, ale wierzę, że da mi On 
w swojej dobroci słowa, które 
pokrzepią wasze dusze i 
wasze serca. Nie należy 
patrzeć na chorobę, jako na 
ślepe zrządzenie losu… 
Krzyż waszego cierpienia w 
łączności z Krzyżem Chrystu-
sowego cierpienia, staje się 
źródłem łaski i zbawienia. 
Cierpienie jest drogą zbaw-
czą”. 



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. 

10 lutego, piątek; Św. 
Scholastyki, dziewicy, 

wspomnienie 
700 + Irena /greg.10/ 
800 – z prośbą za naszą 
Ojczyznę i o odrodze-
nie ducha Polaków 
1800 zbiorowa:  

11 lutego, sobota; 
NMP z Lourdes 

700 + Mieczysław Mu-
siejczuk 
800 + Irena /greg.11/ 
1800 + Lucyna Fran-
czewska w 1 r.śm. 

12 lutego, 6 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Irena /greg.12/ – 
za Parafian 
830 + Apolonia i Wa-
lenty  
1000 + Sylwester Pasz-
kowski w 4 r.śm., Bro-
nisław w 16 r.śm. i 
Marcjanna Świętocho-
wscy oraz zm. z ich 
rodzin 
1130 zajęta 
1300 + Tadeusz Za-
rzeczny w 3 r.śm. 
1300 + Michał Strulak 
w 1 r.śm. 
1630 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. 


