
poniedziałek; RE-
KOLEKCJE  

700 + Jolanta Ryżko 
w 22 r.śm.  
1000 – za Parafian  
1800 wolna 
1930 wolna 
13 marca, wtorek; 
REKOLEKCJE  

700 + Krystyna Saga-
nek z okazji imienin  
1000 wolna 
1800 + Krystyna i 
Kazimiera Pietrusiń-
scy, Teresa i Józef 
Ziółkowscy 
1930 wolna 

14 marca, środa; 
REKOLEKCJE  

700 + Helena i Ignacy 
Strzała i ich dzieci  
1000 wolna 
1800 zbiorowa: - w 
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-

INTENCJE MSZALNE 
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11 marca, 3 NIE-
DZIELA WIEL-
KIEGO POSTU  
/REKOLEKCJE/ 

700 – dz. za uratowa-
nie życia Tomasza z 
prośbą o łaskę po-
wrotu do zdrowia i 
siłę do walki z choro-
bą  
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, Jan, 
Stanisław, Szczepan i 
Walenty Pełka  
1000 – dz.-bł. w 90 
urodziny Zofii Zu-
chowicz z prośbą o 
bł. Boże 
1130 + Helena w 45 
r.śm. i Józef w 58 
r.śm. Zarzyccy 
1300 + Leon i Janina 
Makowscy, Janusz i 
Kazimierz  
1630 + Alina Łabędź 
1800 + Anna, Geno-
wefa, Stanisław i cr. 
Baranków, Henryk 
Bogucki, cr. Luchow-
skich i Chmielew-
skich  

12 marca,  

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 
50 urodziny Jacka z 
prośbą o Boże bł. i 
dalszą opiekę MB dla 
niego i cr.;  
1930 + Franciszek i 
Maria Sznajder, Jerzy 
Skarżyński 
15 marca, czwartek; 
700 + Bronisław, Jan, 
Katarzyna i Janina 
Szyszko, Mirosław i 
Danuta Golba 
800 + Tadeusz Koza-
kiewicz  
1800 zajęta 

16 marca, piątek;  
700 wolna 
800 + Bogumiła Wą-
sak w 30 dniu po śm. 
1800 zbiorowa: + Ma-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkiego Postu 

11.03.2012 r. 
 
•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpo-

czynają  się w naszej parafii dziś i potrwają do 
środy 14 marca włącznie. Msze św. z nauką 
rekolekcyjną w dni powszednie będą odprawia-
ne w godz. 7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Prowa-
dzić je będzie ks. prof. dr hab. Wojciech Bę-
ben. Do sakramentu pokuty będzie można przy-
stępować już na pół godziny przed każdą mszą 
św.  

•  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość 
oraz do składania i odnawiania przyrzeczeń 
trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń wyło-
żona jest w Kaplicy Matki Boże.  

•  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 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

•  Dziś - 11.03 - o godz. 16.30 w kaplicy dolnej 
będzie odprawiona msza św. dla dzieci  przy-
gotowujących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców. 

•  Dziś - 11.03 - o godz. 16.15 w salce kateche-
tycznej spotkanie grupy dziewcząt przygoto-
wujących się do sakr. Bierzmowania.  

•  W najbliższą niedzielę - 18.03 - o godz. 16.30 
msza św. w kaplicy dla młodzieży i rodziców 
przygotowujących się do sakr. Bierzmowania. 
Zapraszamy! 

•  Także 18.03 uroczystą mszą św. o godz. 18.00 
pod przewodnictwem Abpa Henryka Hosera 
SAC rozpoczynamy w naszej parafii działal-
ność Poradni Rodzinnej /drugiej w diecezji/. 
Na mszy św. będziemy gościć księży z naszego 
dekanatu. Przedstawiciele zespołu prowadzące-
go będą nas wprowadzać w jej działalność pod-
czas ogłoszeń na wszystkich mszach św. tego 
dnia.  

Wj 20,1-17 
Słowa Twe, Panie, 
dają życie wieczne. 
1Kor 1,22-25 
J 2,13-25 

Zbliżała się pora Paschy 
żydowskiej i Jezus udał się do 
Jerozolimy. W świątyni 
napotkał siedzących za stoła-
mi bankierów oraz tych, 
którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie. Wówczas 
sporządziwszy sobie bicz ze 
sznur kó w,  po wypędza ł 
wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał 
monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, 
którzy sprzedawali gołębie, 
rzekł: Weźcie to stąd, a z 
domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska! Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napisa-
no: Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie. W odpowie-
dzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: Jakim znakiem wyka-
żesz się wobec nas, skoro 
takie rzeczy czynisz? Jezus 
dał im taką odpowiedź: 
Zburzcie tę świątynię, a Ja w 
trzech dniach wzniosę ją na 
nowo. Powiedzieli do Niego 
Żydzi: Czterdzieści sześć lat 
budowano tę świątynię, a Ty 
ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni? On zaś mówił o 
świątyni swego ciała. Gdy 
więc zmartwychwstał, przy-
pomnieli sobie uczniowie 
Jego, że to powiedział, i 
uwierzyli Pismu i słowu, 
które wyrzekł Jezus. Kiedy 
zaś przebywał w Jerozolimie 
w czasie Paschy, w dniu 
świątecznym, wielu uwierzyło 
w imię Jego, widząc znaki, 
które czynił. Jezus natomiast 
nie zwierzał się im, bo 
wszystkich znał i nie potrze-
bował niczyjego świadectwa 
o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co w człowieku się 
kryje. 



•  W ramach cyklu „Uwolnienie, uzdrowienie, 
namaszczenie” parafia w Miedzeszynie zapra-
sza na kolejne spotkanie z ks. dr Marcinem 
Hołujem (diecezjalnym egzorcystą). Katecheza 
odbędzie się dziś - 18.03 o godz. 19.00 w ko-
ściele. Temat spotkania: ”Uwolnienie od lęku - 
pełna zbroja Boża”. 

•  Biuro Radia Maryja w dniu 24.03 /sobota/ 
organizuje pielgrzymkę do Częstochowy na 
spotkanie Rodziny RM u stóp Pani Jasnogór-
skiej. Bliższe informacje i zapisy w kiosku. 

•  Spotkania Małżeńskie zapraszają małżeństwa 
cywilne w powtórnym związku po rozwodzie 
na rekolekcje w dniach 23-25 marca do Sule-
jówka. Zgłoszenia pod tel.; (22) 815 30 97, 605 
588 121. www.spotkaniamalzenskie.pl 

•  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. 

•  Parafialny Zespół Caritas bardzo prosi o 
przekazywanie 1% podatku na konto Caritasu 
w celu zapewnienia ludziom chorym godnych 
warunków do leczenia i życia. Zakupiony 
sprzęt - łóżka z pilotem, ssaki i materace prze-
ciwodleżynowe można wypożyczać w Stacjach 
Opieki Caritas. Wzór na wypełnienie wniosku 
można wziąć ze stolika pod chórem. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 
 

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

Paulina Kapusta, panna z Gdyni 
⇒ Maciej Dawid Czarnowski, kawaler z par. tut. 

Katarzyna Maria Mroczka, panna ze Stara-
chowic 
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 Ufać Bogu 

 
 Całe życie ludzkie jest utkane 
ze znaków i tajemnic. Uczy-
my się ich od dzieciństwa. 
Dzisiejsze czytania liturgiczne 
też nam mówią o „znakach” i 
tajemnicach. Żydzi żądają 
znaków i domagają się wyja-
śnienia tajemnic od Jezusa, 
aby dokonał jakiegoś niezwy-
kłego czynu, aby im wszyst-
kim naocznie udowodnił, że 
działał w porozumieniu z 
Bogiem Ojcem. Wtedy goto-
wi są Mu uwierzyć. Wielu 
artystów próbowało utrwalić 
tę scenę Jezusa w Świątyni 
Jerozolimskiej. W pogoni za 
znakami nie dostrzegamy 
istoty sprawy, nie rozumiemy 
języka tych znaków. Gotowi 
bylibyśmy uznać jakąkolwiek 
czarodziejską sztuczkę za 
prawdziwy znak. O cudach 
Jezusa Ewangelie mówią 
często jako o znakach. Dzieła 
te świadczą o Bogu, świadczą 
o tym, że przez Jezusa działa 
Bóg. Znaki te zawsze zmie-
rzają do okazania pomocy 
człowiekowi, do uwolnienia 
go od więzów nieszczęścia, 
do otwarcia przed człowie-
kiem jaśniejszych i wspanial-
szych perspektyw. Kościół też 
jest widzialnym znakiem 
działania Bożego w świecie. 
Sobór Wat. II naucza, że 
Kościół jest w Chrystusie 
niejako sakramentem, czyli 
znakiem i narzędziem we-
wnętrznego zjednoczenia z 
Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego (KK 1). 
Jest więc znakiem zbawienia 
w świecie. Ale Kościół to my 
wszyscy ochrzczeni i do nas 
należy refleksja, jak być 
najwłaściwszym znakiem, 
świadectwem życia z wiary. 
Może św. Józef będzie dla nas 
drogowskazem? 



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. 

rian Damian Du-
brzyński w 3 r.śm.; + 
Jan Wrzosek w 70 
r.śm.;  

17 marca, sobota;  
700 wolna 
800 – o zdrowie i bł. 
w pracy dla Zbysława 
1800 + Henryk Jaku-
bowski, Klemens 
Sałach, Stanisław i 
Kazimierz Cyrny 

18 marca, 4 NIE-
DZIELA WIEL-
KIEGO POSTU  

700 + Halina w 23 

r.śm. i Eugeniusz w 9 
r.śm. Szubert  
830 + Kazimiera (k) 
Zachara 
1000 zajęta 
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Krzysztof 
Guzowski; + Helena, 
Bolesław, ich syno-
wie: Franciszek i Sła-
womir; + Krystyna 
Oryga-Helwich w r. 
urodzin;  
1630 – za Parafian  
1800 wolna 

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. 


