
poniedziałek;  
700 + Irena /greg.13/  
800 + Janina Kozakie-
wicz  
1800 – dz. za 30 lat 
małżeństwa z prośbą 
o dalsze bł. Boże na 
dalsze lata dla Stani-
sława i Barbary Tę-
cza 

14 lutego, wtorek; 
ŚW. CYRYLA, 

MNICHA I METO-
DEGO, BPA,  

patronów Europy, 
święto 

700 + Ludwik, Kata-
rzyna i Marianna 
800 + Irena /greg.14/ 
1800 – dz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o 
bł. Boże  i zdrowie 
dla Agaty z okazji 14 
urodzin oraz potrzeb-
ne łaski dla Michała i 
cr. 

15 lutego, środa;  
700 – w int. Zbysława 
o łaskę powrotu do 
zdrowia 
800 + Irena /greg.15/ 
1800 zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
Zwykła 

12.02.2012 

12 lutego, 6 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Irena /greg.12/ 
– za Parafian 
830 + Apolonia i Wa-
lenty  
1000 + Sylwester 
Paszkowski w 4 
r.śm., Bronisław w 
16 r.śm. i Marcjanna 
Świętochowscy oraz 
zm. z ich rodzin 
1130 + Zofia i ludwik 
Broniatowscy 
1300 + Tadeusz Za-
rzeczny w 3 r.śm. 
1300 + Michał Strulak 
w 1 r.śm. 
1630 + Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Ru-
sinowscy, Stanisława 
(k) i Eugeniusz Jacak 
i Jerzy Zalewski 
1800 – dz. za otrzy-
mane łaski i długie 
życie oraz z prośbą o 
dalsze bł. Boże dla 
Marianny Chmiel, 
Reginy Rej, Heleny 
Płońskiej i zofii Zu-
chowicz 

13 lutego,  

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, Krzy-
żowi i Ewangelii wy-
pełniając Śluby Ja-
snogórskie; - dz.-bł. 
w 66 r. ślubu Mieczy-
sława i Sabiny Jan-
kowskich z prośbą o 
bł. Boże dla cr.; + 
Faustyn (m) i Barbara 
Grochowscy w r.śm.;  
16 lutego, czwartek; 
700 + Jadwiga Pawel-
ska 
800 + Irena /greg.16/ 
1800 zajęta 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Zwykłą 

12.02.2012 r. 
 
•  Dziękujemy wszystkim, którzy w dniu 

wczorajszym pomogli w organizacji i prze-
biegu Światowego Dnia Chorego, który  
obchodziliśmy 11 lutego. Dziękujemy: Ko-
misji Charytatywnej, Scholi parafialnej, 
młodzieży i dzieciom za pomoc w przeży-
ciu liturgii i spotkania przy herbacie. 

•  Dziś o godz. 16.30 Msza św. w kaplicy dla 
dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św. i ich rodziców. 

•  W najbliższą niedzielę - 19.02 o godz. 
16.30 Msza św. w kaplicy dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu Bierz-
mowania. Zapraszamy również rodziców! 

•  Zachęcamy do zapoznania się z nowym 
numerem Salve Regina, którego treść na-
wiązuje do  niedawnego Dnia Życia Konse-
krowanego. 

•  W ramach cyklu „Uwolnienie, uzdrowie-
nie, namaszczenie” parafia w Miedzeszy-
nie zaprasza na kolejne spotkanie z ks. dr 
Marcinem Hołujem (diecezjalnym egzorcy-
stą). Katecheza odbędzie się dziś - 12.02 o 
godz. 19.00 w kościele. Temat spotkania: 
”Jak radzić sobie z lękiem? Walka ducho-
wa”. 
 

ŚWIĘCI CYRYL I METODY 
WSPÓŁPATRONAMI EUROPY 

 
(…) Cyryl i Metody, bracia, Grecy 
rodem z Tesalonik, miasta, w któ-
rym żył i działał św. Paweł, od po-
czątku swego powołania weszli w 

Kpł 13,1-2.45-46 
Tyś jest ucieczką i 
moją radością. 
1 Kor 10,31-11,1 
Mk 1,40-45 

Pewnego dnia przy-
szedł do Jezusa trę-
dowaty i upadając na 
kolana, prosił Go: 
Jeśli chcesz, możesz 
mnie oczyścić. Zdję-
ty litością, wyciągnął 
rękę, dotknął go i 
rzekł do niego: Chcę, 
bądź oczyszczony! 
Natychmiast trąd go 
opuścił i został 
oczyszczony. Jezus 
surowo mu przyka-
zał i zaraz go odpra-
wił, mówiąc mu: 
Uważaj, nikomu nic 
nie mów, ale idź 
pokaż się kapłanowi 
i złóż za swe oczysz-
czenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, 
na świadectwo dla 
nich. Lecz on po 
wyjściu zaczął wiele 
opowiadać i rozgła-
szać to, co zaszło, 
tak że Jezus nie mógł 
już jawnie wejść do 
miasta, lecz przeby-
wał w miejscach 
pustynnych. A ludzie 
zewsząd schodzili 
się do Niego. 



ścisłe związki duchowe i kulturowe z 
Kościołem patriarchalnym w Kon-
stantynopolu, słynnym podówczas z 
rozwoju nauki i aktywności misyj-
nej; w tamtejszej też szkole, stoją-
cej na wysokim poziomie, zdobyli 
wykształcenie. Obaj obrali zakonny 
stan życia, łącząc obowiązki powoła-
nia zakonnego z posługą misyjną, 
której pierwsze świadectwo dali wy-
ruszając na ewangelizację Chazarów 
w Chersonezie Trackim. Głównym 
ich dziełem ewangelizacyjnym była 
jednakże misja na Wielkich Mora-
wach, wśród ludów zamieszkujących 
podówczas Półwysep Bałkański, i 
ziemie nad Dunajem, a stało się to 
na prośbę księcia morawskiego Ro-
ścisława, skierowaną do Cesarza i 
do Kościoła konstantynopolitańskie-
go. Ażeby odpowiedzieć wymogom 
swej apostolskiej posługi pośród 
tych ludów, dokonali przekładu 
Ksiąg świętych na ich język dla ce-
lów liturgicznych i katechetycznych, 
kładąc tym samym podwaliny pod 
całe ich piśmiennictwo. Słusznie 
przeto uważani są nie tylko za apo-
stołów Słowian, ale także za ojców 
kultury wśród wszystkich ludów i 
narodów, dla których pierwszy zapis 
języka słowiańskiego nie przestaje 
być podstawowym punktem odnie-
sienia w dziejach ich literatury (…). 

LIST APOSTOLSKI JANA PAWŁA II 
"EGREGIAE VIRTUTIS" 

VI Niedziela zwykła – 
12.02 

 
 Dla człowieka 

 
 Straszna choroba trądu 
wyłączała ludzi ze społe-
czeństwa zdrowych, pozba-
wiała ich praw i nadziei. 
Chrystus uzdrawiał trędo-
watych i przywracał ich 
ludzkiej wspólnocie. Na-
szym trądem może być 
grzech. Naśladując Chry-
stusa i przyjmując Jego 
Miłosierdzie, możemy, jak 
św. Paweł, mimo grzechu, 
stać się głosicielami Ewan-
gelii, uczestniczyć w świę-
tości Kościoła. „Bądźcie 
naśladowcami moimi” – 
zachęca nas dzisiaj św. 
Paweł. W czasach, w któ-
rych żyjemy okazuje się, że 
prawdziwie obcym jest 
człowiek sam dla siebie. 
Jest to rodzaj psychicznego 
wyobcowania, zagubienie 
własnego ja i jakby schizo-
frenii życiowej, po prostu 
trąd ducha. Trzeba uzdra-
wiać ducha Ewangelią. 
Kiedy patrzymy na świat w 
duchu Ewangelii, wówczas 
zaczynamy dostrzegać 
wszędzie ślady Bożej do-
broci i opatrzności. Odzy-
skujemy świat w sposób 
pełniejszy i bardziej nasz 
własny. Astronomowie, 
również nasi, odkrywają 
wciąż nowe konstelacje 
planetarne i twierdzą, że te 
nowe światy nadal będą się 
rodziły. Gdzie i kim my 
jesteśmy w tej niesłuchanej 
wielości i wielkości przed 
Bożym obliczem, że dla 
człowieka Bóg nadal stwa-
rza, miłosierdziem obdarza, 
a nawet Syna Swego dał, 
aby nikt nie zginął. 



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. 

17 lutego, piątek;  
700 + Jerzy Kołbuk, 
Kazimierz, Józef i 
Janina Sobczak 
800 + Irena /greg.17/ 
1800 zbiorowa:  

18 lutego, sobota;  
700 – za Parafian 
800 + Irena /greg.18/ 
1800 + Aleksandra 
(k), Jadwiga, Piotr, 
Franciszek i ks. Fe-
liks Boguszowie 

19 lutego, 7 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Irena /greg.19/ 

830 + Janina, Katarzy-
na, Anna, Aleksander 
i Stanisław Laskus, 
Roman i Aleksandra 
(k) Bieńkowscy  
1000 zajęta 
1130 + Teodora i Ta-
deusz Głogowscy, 
Genowefa i Franci-
szek Woźniak, Stefan 
Szwed 
1300 zbiorowa: 
chrzty: Bartłomiej 
Jacek Kruszewski; 
1630 – za Parafian 
1800 + Klemens Gro-
dzicki w 6 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. 


