
700 – o Boże bł. dla 
Michała 
800 + Irena /greg.20/ 
1800 + Kazimierz i Ma-
ria Mikicińscy 

21 lutego, wtorek; 
700 – o bł. Boże dla i 
zdrowie dla Siostry 
Marty w dniu imienin 
800 + Irena /greg.21/ 
1800 + Helena Kot i 
Stanisława (k) Milew-
ska 

22 lutego; ŚRODA 
POPIELCOWA  

700 + Marianna w 14 
r.śm. i Czesław Jerzak, 
Regina i Antoni Nasiło-
wscy 
800 – o łaskę zdrowia 
dla małej Igi 
1000 + Irena /greg.22/ 
1630 – w int. Mai z oka-
zji urodzin z prośbą o 
opiekę Bożą nad nią 
oraz za + Helenę 
Pszczoła w 1 r.śm. i 
Mariannę Skawską w 7 
r.śm. 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-

INTENCJE MSZALNE 

7 Niedziela  
Zwykła 

19.02.2012 

19 lutego, 7 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA  

700 + Irena /greg.19/ 
830 + Janina, Katarzyna, 
Anna, Aleksander i 
Stanisław Laskus, Ro-
man i Aleksandra (k) 
Bieńkowscy  
1000 + Tomasz Ciesz-
kowski w 28 r.śm. 
1130 + Teodora (k) i 
Tadeusz Głogowscy, 
Genowefa i Franciszek 
Woźniak, Stefan Szwed 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Bartłomiej 
Jacek Kruszewski; - za 
wstawiennictwem MB 
Nieustającej Pomocy o 
głęboką wiarę dla rodzi-
ny córki Urszuli, wnu-
ków: Sebastiana i Łuka-
sza i o szczęśliwą ope-
rację dłoni Łukasza; - 
dz.-bł. w intencji Wero-
niki z okazji 21 r. uro-
dzin z prośba o bł. Boże 
dla niej i całej rodziny; 
+ Irena Jaworowska w 
rocznicę śmierci 
1630 – za Parafian 
1800 + Klemens Gro-
dzicki w 6 r.śm. 

20 lutego,  
poniedziałek;  

szego Serca Pana Jezusa 
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; + Aleksan-
der Wojciech Karch w 
30 dniu po śm.; + Hele-
na Mikołajczuk w 1 
r.śm., Marianna Napiór-
kowska w 6 m-cu po 
śm. 
1930 wolna 

23 lutego, czwartek; 
700 – o zdrowie i Boże 
bł. dla Anny w dniu jej 
urodzin i potrzebne 
łaski dla jej męża i dzie-
ci 
800 + Irena /greg.23/ 
1800 + Krystyna Badziń-
ska w 2 r.śm.  

24 lutego, piątek;  
700 + Piotr w 33 r.śm. i 
Stanisława (k) Grajda, 
Aleksander Woźnica, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  7 Niedzielę Zwykłą 

19.02.2012 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 19.02 o godz. 

16.30 Msza św. w kaplicy dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu 
Bierzmowania. Zapraszamy również ro-
dziców! 

•  W najbliższą środę, tj. Popielec, rozpoczy-
namy Wielki Post. Porządek Liturgii; Msze 
św. z posypaniem głów popiołem będą o 
godz. 7, 8, 10, 16.30, 18 i 19.30 

•  W Środę Popielcową rozpoczynają się 
Kwartale Dni Modlitw o ducha pokuty . 
Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeź-
wość oraz do składania i odnawiania przy-
rzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrze-
czeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej. 
Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 
14. rok życia we wszystkie piątki w ciągu 
roku oraz Środę Popielcową. 
⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w 
Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek 
wszystkich między 18. a 60. rokiem życia 
⇒  uzasadniona niemożliwość zachowania 

wstrzemięźliwości w piątek domaga się od 
chrześcijanina podjęcia innych form pokuty 
⇒  W każdy piątek w Wielkim Poście odpra-

wiana jest Droga Krzyżowa o godz. 17:15 
i 19.00  

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz. 17.15 uczestniczymy w Gorzkich 
Żalach z kazaniem pasyjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowa-

Iz 43,18-19.21-22.24b-
25;  
Uzdrów mnie, Panie, 
bo bardzo zgrzeszyłem 
 2 Kor 1,18-22 
Mk 2,1-12 

Gdy po pewnym czasie 
Jezus wrócił do Kafarnaum, 
posłyszeli, że jest w domu. 
Zebrało się tyle ludzi, że 
nawet przed drzwiami nie 
było miejsca, a On głosił im 
naukę. Wtem przyszli do 
Niego z paralitykiem, które-
go niosło czterech. Nie 
mogąc z powodu tłumu 
przynieść go do Niego, 
odkryli dach nad miejscem, 
gdzie Jezus się znajdował, i 
przez otwór spuścili łoże, na 
którym leżał paralityk. 
Jezus, widząc ich wiarę, 
rzekł do paralityka: Synu, 
odpuszczają ci się twoje 
grzechy. A siedziało tam 
kilku uczonych w Piśmie, 
którzy myśleli w sercach 
swoich: Czemu On tak 
mówi? On bluźni. Któż 
może odpuszczać grzechy, 
prócz jednego Boga? Jezus 
poznał zaraz w swym duchu, 
że tak myślą, i rzekł do nich: 
Czemu nurtują te myśli w 
waszych sercach? Cóż jest 
łatwiej: powiedzieć do 
paralityka: Odpuszczają ci 
się twoje grzechy, czy też 
powiedzieć: Wstań, weź 
swoje łoże i chodź? Otóż, 
żebyście wiedzieli, iż Syn 
Człowieczy ma na ziemi 
władzę odpuszczania grze-
chów - rzekł do paralityka: 
Mówię ci: Wstań, weź swoje 
łoże i idź do domu! On 
wstał, wziął zaraz swoje łoże 
i wyszedł na oczach wszyst-
kich. Zdumieli się wszyscy i 
wielbili Boga mówiąc: 
Jeszcze nigdy nie widzieli-
śmy czegoś podobnego. 



niu do obchodu Paschy. Liturgia wielko-
postna przygotowuje katechumenów do 
obchodu paschalnego misterium przez róż-
ne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskie-
go, a wiernych przez wspomnienie przyję-
tego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wiel-
kiego Postu trwa od Środy Popielcowej do 
Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. 

•  Zachęcamy do zapoznania się z nowym 
numerem Salve Regina, którego treść na-
wiązuje do  niedawnego Dnia Życia Kon-
sekrowanego, są również wspomnienia z 
ostatniej kolędy. 

•  W obecnym roku Siostry Świętej Rodziny 
przeżywają 190. Rocznicę Cudu Eucha-
rystycznego, który miał miejsce u począt-
ków istnienia Zgromadzenia w Bordeaux. 
Z tej okazji zapraszają na wspólne czuwa-
nie modlitewne w Kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które 
odbędzie się w nocy 2/3 marca 2012 roku 
w Częstochowie na Jasnej Górze. Wszyst-
kich chętnych do wspólnego wyjazdu pro-
simy o zgłoszenia do sióstr przy ul. V Po-
przecznej 20 lub telefonicznie 22 8154935 
do dnia 24-02-2012. 

•  Dzień skupienia dla osób, które pragną 
poznać Dzieło Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa odbędzie się 26 lutego 
2012 (niedziela) w Sanktuarium Matki Bo-
żej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie 
ul. Gwintowa 3 w godz. 9-16. 

•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 
odbędą się w naszej parafii w dniach 11-14 
marca br. Prowadzić je będzie ks. prof. dr 
hab. Wojciech Bęben. 

VII Niedziela zwykła – 
19.02 

 
 Znana tajemnica 

 
 Aby uporządkować naruszo-
ny ład i spokój, człowiek 
takie ułożył prawo: „dług 
trzeba spłacić, krzywdy 
naprawić, odpokutować, 
winnemu dać szanse popra-
wy”. Bóg swoje prawo wypi-
sał w sercach naszych, a jak 
to prawo zachować – nauczył 
nas w Jezusie Chrystusie, 
Synu Swoim. On sam przy-
szedł do nas, we wszystkim 
do nas podobny, oprócz 
grzechu i dał nam Siebie, jako 
wzór do naśladowania. Ko-
ściół w dalszym ciągu jest 
znakiem tej obecności Chry-
stusa w świecie. Wiemy, że 
Jezus dalej żyje i działa w 
Kościele. Kościół ukazujący 
się jako społeczność ludzi 
wierzących, kryje wewnątrz 
tajemnicę cudownego zjedno-
czenia z Chrystusem i Du-
chem Świętym. Dlatego w 
Kościele każdy człowiek 
może wejść w łączność z 
Jezusem Chrystusem i otrzy-
mać uczestnictwo w życiu 
Bożym, poprzez znaki wi-
dzialne – czyli sakramenty. 
Ludzie Kościoła są grzeszni, 
a Chrystus Pan świętością 
doskonałą. Ten rozdźwięk 
właśnie jest często przyczyną 
zgorszenia dla ludzi spoza 
Kościoła. Nakłada to na 
wierzących obowiązek, by 
naśladowali coraz lepiej 
swego Zbawiciela i nie zamy-
kali Królestwa Bożego przed 
tymi, którzy wciąż szukają . 
Cóż za bolesne doświadcze-
nie – widzieć do jakiego 
stopnia można łamać naj-
wznioślejsze zasady. Czyni-
my świat sobie podobnym, a 
siebie rozpasanymi. Jezus, 
każdego z nas wzywa po 
imieniu, pociąga ku Sobie i 
czeka. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Krzysztof Grzybowski 

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. 

cr. Grajdów i Woźni-
ców 
800 + Irena /greg.24/ 
1800 zbiorowa: + Stefa-
nia, Jan i Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal 

25 lutego, sobota;  
700  + cr. Matyków, 
Papieskich, Romanowi-
czów 
800 + Irena /greg.25/ 
1800 + Zbigniew Popiel-
ski w 34 r.śm., cr. Po-
pielskich i Darkowskich  
26 lutego, 1 NIEDZIE-

LA WIELKIEGO 
POSTU 

700 + Irena /greg.26/ 
830 + w int. nieznanej 
dziewczynki, której 
serce po przeszczepie 
bije w biorczyni oraz o 
łaskę zdrowia w 14 r. 
transplantacji 
1000 KR 
1130 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1300 – według ofiaro-
dawcy pana Bogdana 
1630 – za Parafian 
1800 – o bł. Boże, po-
trzebne łaski i zdrowie 
dla Mirosława 

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. 


