
Helena i zm. z rodz.  
800 + Irena /greg.28/  
1800 + Dariusz Pawla-
sek w 13 r.śm., Jadwi-
ga Płowska, Wacław 
Rowicka, Józefa i 
Piotr Migas, Apolonia 
Lewandowska 

29 lutego, środa;  
700 – o potrzebne łaski 
dla Stuarta i Maćka  
800 + Irena /greg.29/ 
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;  
1 marca, czwartek; 

700 + Irena /greg.30-
ostatnia/ 
800 + Bożena Bie-
drzycka w 7 r.śm. 

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  
Wielkiego Postu 

26.02.2012 

26 lutego, 1 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO 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 P. Bogdana 
1630 – za Parafian 
1800 – o bł. Boże, po-
trzebne łaski i zdrowie 
dla Mirosława 

27 lutego,  
poniedziałek;  

700 + Marianna i 
Edward Winniccy, 
Ewa Swoboda 
800 + Aleksandra (k) i 
Wojciech Szpakowscy  
1800 + Irena /greg.27/  

28 lutego, wtorek; 
700 + Wincenty i Ma-
rianna, Mieczysław i 

1800 RM 
2 marca, piątek;  

700 + Katarzyna i Józef 
800 + Feliksa Petruczy-
nik w 30 dni po po-
grzebie 
800 – dz. za lata pracy  
domu zakonnym 
Sióstr Franciszkanek 
dla Siostry Przełożo-
nej i z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże, 
zdrowie i pomyślność 
na każdy dzień życia 
1630 + Helena i Wła-
dysław 
1800 zbiorowa:  

3 marca, sobota;  
700 + Kazimierz Bigo-
szewski 
800 + Jan w 5 r.śm. i 
Janusz Krajewscy, 
Marcela (k) Le-
śniewska 
1800 – w int. Bogusła-
wa i Anny Dąbrow-
skich z okazji 30 r. 
ślubu o wszelkie po-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  1 Niedzielę Wielkiego Postu 

26.02.2012 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 Msza św. w 

kaplicy dla dzieci i rodziców przygotowujących 
się do I Komunii św. Zapraszamy! 

•  W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartal-
ne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do 
pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania 
i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. 
Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Kaplicy 
Matki Bożej. 
Przepisy postne:  
⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obo-

wiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok 
życia we wszystkie piątki w ciągu roku oraz Śro-
dę Popielcową. 
⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę 

Popielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich 
między 18. a 60. rokiem życia 
⇒  uzasadniona niemożliwość zachowania wstrze-

mięźliwości w piątek domaga się od chrześcijani-
na podjęcia innych form pokuty 
⇒  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana 

jest Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  
•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

17.15 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kaza-
niem pasyjnym. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00; w 
piątek msza św. o godz. 16.30, a do chorych uda-
my się od godz. 9.00. Nowe osoby do odwiedze-
nia z posługą kapłańską prosimy zgłaszać w za-
krystii lub kancelarii. W sobotę Różaniec wyna-
gradzający Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30.  

•  W czwartek - 01.03 - w dniu święta państwowe-
go Społeczny Komitet Obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wykl ętych” pragnie 
uczcić Bohaterów Antykomunistycznego Podzie-
mia. Przez 10 lat po II wojnie światowej zginęło 
ich ponad 20 tys. Informacje szczegółowe na 

Rdz 9,8-15 
Drogi Twe, Panie, 
to łaska i wierność 
1 P 3,18-22 
Mk 1,12-15 

Zaraz też Duch 
wyprowadzi ł 
Go na pusty-
nię. Czterdzie-
ści dni przebył 
na pustyni, ku-
szony przez 
szatana. Żył 
tam wś ród 
zwierząt, anio-
łowie zaś usłu-
giwali Mu. 
Gdy Jan został 
uwięziony, Je-
zus przyszedł 
do Galilei i 
głosił Ewange-
lię Bożą. Mó-
wił: Czas się 
wypełnił i bli-
skie jest króle-
stwo Boże. na-
wracajcie się i 
wierzcie w 
Ewangelię. 



stronie http://podziemiezbrojne.blox.pl/html. 
Kancelaria parafialna  z tego powodu po połu-
dniu będzie nieczynna. 

•  W najbliższy piątek na Drogę krzyżową na 
godz. 19.00 zapraszamy w sposób szczególny 
młodzież w tym przygotowującą się do Bierzmo-
wania. Prosimy o przyniesienie ze sobą jednego 
gwoździa, który w sposób symboliczny w czasie 
liturgii będziemy wbijać w krzyż przy stacji XI. 

•  W sobotę 03.03 wspólnota Odnowy w Duchu 
św. „Ostrobramska” zaprasza na Dzień Skupie-
nia otwarty dla wszystkich chętnych. Informacje 
na plakatach. 

•  W najbliższą niedzielę - 4 marca - ofiary złożo-
ne do puszki „DAR SERCA” będą przeznaczone 
na wsparcie dzieł misyjnych Kościoła „Ad  Gen-
tes”. Ten dzień przeżywać będziemy pod hasłem 
„Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi w 
krajach misyjnych”. 

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

•  Zachęcamy jeszcze do zapoznania się z nowym 
numerem Salve Regina. 

•  W obecnym roku Siostry Świętej Rodziny prze-
żywają 190. Rocznicę Cudu Eucharystycznego, 
który miał miejsce u początków istnienia Zgro-
madzenia w Bordeaux. Z tej okazji zapraszają na 
wspólne czuwanie modlitewne w Kaplicy Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
które odbędzie się w nocy 2/3 marca 2012 roku 
w Częstochowie na Jasnej Górze. Wszystkich 
chętnych do wspólnego wyjazdu prosimy o zgło-
szenia do sióstr przy ul. V Poprzecznej 20 lub 
telefonicznie 22 8154935 do dnia 24-02-2012. 

•  Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy dzieci do 
swojego przedszkola na rok 2012/13. Przed-
szkole mieści się w budynku Zgromadzenia przy 
ul. VII Poprzecznej 3. Tel. kontaktowy: 22/815-
41-74 lub 668 176 770. Dodatkowe informacje 
na stronie www.przedszkoleprezentek.waw.pl.  

I Niedziela Wielkiego 
Postu – 26.02 

 
 Czas przełomu 

 
 Najbardziej niepokojącym 
zjawiskiem dla współcze-
snego nam świata jest sam 
człowiek. Potęguje on za-
grożenia i zniszczenia oraz 
przygotowuje plany zagłady. 
Nieznośne życie powoduje 
ucieczkę do narkotyków czy 
wręcz terroru. Człowiek 
wiele ma twarzy i panoszy 
się nie tylko na ziemi, ale 
przede wszystkim w sobie 
samym. Wobec tak wielora-
kiego zagrożenia rodzi się 
pytanie – jak ocalić nasz 
wspólny dom? Okres Wiel-
kiego Postu, to okazja do 
totalnego nawrócenia się, 
refleksji i przełomu ducho-
wego. Nie o słowa tutaj 
idzie, lecz o zagrożone 
życie. Chrystus dziś mówi: 
„Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawra-
cajcie się i wierzcie w 
Ewangelię”. Chrystus jest 
tym, przez kogo my – ludzie 
fragmentaryczni stajemy się 
ludźmi pełnymi. Chrystus 
nas dopełnia, lecz nigdy 
wbrew naszej woli. Czło-
wiek, to brzmi dumnie, pod 
warunkiem, że chce być 
człowieka na wzór Chrystu-
sa, a nie na obrazę Bożą. 
Zasadniczy bój o człowie-
czeństwo toczy się na forum 
wewnętrznym, i to tu odby-
wa się akcja ratownicza. 
Wielki Post jest ku temu 
okazją, by dokonał się w nas 
przełom, by ułożyć sobie 
program i sposób pracy nad 
sobą, by zgromadzić w sobie 
siły do walki o nowy kształt 
naszego świata, o cywiliza-
cję miłości. Pokornych Bóg 
uczy dróg swoich. 



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. 

trzebne łaski 
4 marca, 2 NIE-

DZIELA WIELKIE-
GO POSTU  

700 – o opiekę i bł. 
Boże dla Jarosława, 
Jolanty, Konrada i 
Poli, Alicji, Ryszarda, 
Dariusza i Tomasza  
830 zajęta  
1000 RM 
1130 + Jadwiga Bo-
rowska w 9 r.śm. 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Miłosz Mie-
czysław Cybulski; - 
dz. za 40 lat życia 

Agnieszki i Tomasza z 
prośbą o dalszą opie-
kę; + Janina Janowska 
w 5 r.śm.; + Kazi-
mierz Cholewiński z 
racji imienin i Jadwiga 
Rogulska; + Mirosła-
wa (k) Cieszańska w 
10 r.śm.; + Alicja i 
Kazimierz Krawczak, 
Władysława (k) i Sta-
nisław Kaleta;  
1800 + Helena Pio-
trowska, Kazimierz 
Mazek i ich rodzice 

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. 


