
Krawczak, Władysława 
(k) i Stanisław Kaleta; + 
Roman Rałowski w 25 
r.śm.; + Halina i Kazi-
mierz Mazurek; + Paweł 
i Marianna Wierzbow-
scy, Janina Wierzbow-
ska-Kowalska; + prof. 
Remigiusz Kaszubski, 
jego żona Monika i syn 
Adrian, którzy zginęli w 
wypadku samochodo-
wym;  
1800 + Helena Piotrow-
ska, Kazimierz Mazek i 
ich rodzice 
5 marca, poniedziałek;  
700 + zm. z rodz. Gałec-
kich, Paczuskich i Ko-
sieradzkich 
800 + Kazimierz, Józefa 
(k), Franciszek i Emilia  
1800 zajęta 

6 marca, wtorek; 
700 + Rozalia, Jan, Anna 
i Wojciech Złomańczuk, 
Stanisław Mazur i jego 
rodzice 
800 + Pelagia w 19 
r.śm., Wacław, Marek, 
Jadwiga, Władysław, cr. 
Grochowskich i Okliń-
skich  
1800 – o łaskę zdrowia i 
pomyślną operację dla 
Jakuba i Boże bł. dla 

INTENCJE MSZALNE 
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4 marca,  
2 NIEDZIELA WIEL-

KIEGO POSTU  
700 – o opiekę i bł. Boże 
dla Jarosława, Jolanty, 
Konrada i Poli, Alicji, 
Ryszarda, Dariusza i 
Tomasza  
830 + Helen i Bolesław, 
Otylia i Stanisław Abra-
mowscy, Stanisława (k) 
i Czesław Mroczek, 
Janina i Edmund Walec-
cy, Julia i Ksawery 
Dmowscy  
1000 – w intencji Ojca 
Św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam, z prośbą o przy-
znanie TV Trwam na-
leżnego miejsca na tzw. 
multipleksie 
1130 + Jadwiga Borow-
ska w 9 r.śm. 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Miłosz Mieczysław 
Cybulski; - dz. za 40 lat 
życia Agnieszki i Toma-
sza z prośbą o dalszą 
opiekę; + Kazimierz z 
racji imienin, Władysła-
wa (k) i Andrzej Chole-
wińscy, Jadwiga Rogul-
ska; + Mirosława (k) 
Cieszańska w 10 r.śm.; 
+ Alicja i Kazimierz 

Dominika, Zuzanki i 
Błażeja 

7 marca, środa;  
700 – za Parafian 
800 + Stanisław Jaro-
sławski w r.śm. i cr. 
Jarosławskich 
1800 zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; + 
Zdzisław i Alicja Bli-
charz z okazji urodzin; - 
w dniu 87 urodzin Euge-
niusza o zdrowie, bł.  
Boże i potrzebne łaski 
dla niego i cr.;  

8 marca, czwartek; 
700 wolna 
800 + Maria i Irena  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Wielkiego Postu 

04.03.2012 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 4 marca - ofiary 

złożone do puszki „DAR SERCA” będą 
przeznaczone na wsparcie dzieł misyj-
nych Kościoła „Ad  Gentes”. Ten dzień 
przeżywać będziemy pod hasłem „Daj 
świadectwo miłości i pomóż Kościołowi 
w krajach misyjnych”. 

•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 
odbędą się w naszej parafii za tydzień w 
dniach 11-14 marca br. Msze św. z nauką 
rekolekcyjną w dni powszednie będą od-
prawiane w godz. 7.00, 10.00, 18.30 i 
19.30. Prowadzić je będzie ks. prof. dr 
hab. Wojciech Bęben. 

•  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 mię-

snych obowiązuje wszystkich, którzy 
ukończyli 14. rok życia we wszystkie 
piątki w ciągu roku oraz Środę Popielco-
wą. 
⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje 

w Środę Popielcową oraz w Wielki Pią-
tek wszystkich między 18. a 60. rokiem 
życia 
⇒  uzasadniona niemożliwość zachowania 

wstrzemięźliwości w piątek domaga się 
od chrześcijanina podjęcia innych form 

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 
W krainie życia będę 
widział Boga 
Rz 8,31b-34 
Mk 9,2-10 

Po sześciu dniach Jezus 
wziął z sobą Piotra, Jaku-
ba i Jana i zaprowadził 
ich samych osobno na 
górę wysoką. Tam prze-
mienił się wobec nich. 
Jego odzienie stało się 
lśniąco białe tak, jak 
żaden folusznik na ziemi 
wybielić nie zdoła. I 
ukazał się im Eliasz z 
Mojżeszem, którzy roz-
mawiali z Jezusem. Wte-
dy Piotr rzekł do Jezusa: 
Rabbi, dobrze, że tu 
jesteśmy; postawimy trzy 
namioty: jeden dla Cie-
bie, jeden dla Mojżesza i 
jeden dla Eliasza. Nie 
wiedział bowiem, co 
należy mówić, tak byli 
przestraszeni. I zjawił się 
obłok, osłaniający ich, a 
z obłoku odezwał się 
głos: To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchaj-
cie. I zaraz potem, gdy 
się rozejrzeli, nikogo już 
nie widzieli przy sobie, 
tylko samego Jezusa. A 
gdy schodzili z góry, 
przykazał im, aby niko-
mu nie rozpowiadali o 
tym, co widzieli, zanim 
Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, 
rozprawiając tylko mię-
dzy sobą, co znaczy 
powstać z martwych. 



pokuty 
⇒  W każdy piątek w Wielkim Poście od-

prawiana jest Droga Krzyżowa o godz. 
17.15 i 19.00  

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym. 

•  W najbliższą środę - 7.03 - o godz. 19-
.00 w salce katechetycznej spotkanie 
grupy chłopców przygotowujących się 
do Bierzmowania.  

•  W najbliższą niedzielę - 11.03 - o godz. 
16.30 Msza św. w kaplicy dla dzieci i 
rodziców przygotowujących się do I Ko-
munii św. Zapraszamy! 

•  W niedzielę - 18.03 - o godz. 16.30 
Msza św. w kaplicy dla młodzieży i ro-
dziców przygotowujących się do sakr. 
Bierzmowania. Zapraszamy! 

•  Siostry Prezentki rozpoczęły zapisy 
dzieci do swojego przedszkola na rok 
2012/13. Przedszkole mieści się w bu-
dynku Zgromadzenia przy ul. VII Po-
przecznej 3. Tel. kontaktowy: 22/815-41-
74 lub 668 176 770. Dodatkowe informa-
cje na stronie 
www.przedszkoleprezentek.waw.pl.  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 
najbliższym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Piotr Czubak, kawaler z par. tut. 

Paulina Kapusta, panna z Gdyni 

II Niedziela Wielkiego 
Postu – 4.03 

 
 Dokąd idziemy 

 
 W glinianych naczyniach 
niesiemy skarb wiary. Jest 
ona wystawiona na liczne 
próby, jak wiara Abrahama. 
Głęboka refleksja i zaduma 
nad treścią dzisiejszych 
czytań liturgicznych kieruje 
nas na specyfikę naszej 
wiary w Boga i jej bezpo-
średni związek z codzien-
nym życiem. Wiara musi 
być bowiem potwierdzona 
codziennym życiem czło-
wieka, wystawiana niejako 
na próbę przez samego 
Boga. Od tej próby nie może 
się uchylić żaden człowiek. 
Jest to specyficzne zaufanie 
Bogu, jeżeli sam człowiek 
uczyni już wszystko co do 
niego należy. To wymaga od 
człowieka również auten-
tycznej pokory wobec maje-
statu Prawdy. Trudno sobie 
wprost uzmysłowić, co 
musiał przeżyć Abraham 
ulegając woli Boga. Nie 
uciekał z synem, nie powie-
dział Bogu „nie”, nie czynił 
nikomu wyrzutów. Posłusz-
nie i z wiarą poszedł na górę 
Moria. Pamiętamy finał tego 
ofiarowania. Anioł wstrzy-
mał uzbrojoną rękę Abraha-
ma i wskazał na uwikłanego 
w ciernie baranka. Abraham 
przekonał się na nowo, że 
należy Bogu ufać, nawet w 
najtrudniejszych sytuacjach, 
gdyż Bóg naprawdę kocha 
człowieka. Stał się więc 
Abraham wzorem człowieka 
wierzącego i ufającego 
Bogu. W takiej wierze i 
ufności będziemy zawsze w 
łączności z Maryją, Matką 
Bożą. 



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. 

1800 – dz.-bł. w int. 
Piotra z okazji 10 uro-
dzin z prośbą o potrzeb-
ne łaski w dalszym ży-
ciu 

9 marca, piątek;  
700 wolna 
800 – dz. za otrzymane 
dary – łaskę nawrócenia 
i wiary 
1800 zbiorowa: + Cze-
sław Skarżyński w 30 
dniu po śm.;  

10 marca, sobota;  
700 wolna 
800 wolna 
1800 wolna 
11 marca, 3 NIEDZIE-

LA WIELKIEGO 
POSTU  

/REKOLEKCJE/ 
700 – za Parafian  
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000 zajęta 
1130 + Helena w 45 
r.śm. i Józef w 58 r.śm. 
Zarzyccy 
1300 wolna 
1630 wolna 
1800 + Anna, Genowefa, 
Stanisław i cr. Baran-
ków, Henryk Bogucki, 
cr. Luchowskich i 
Chmielewskich 

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. 


