
15 stycznia, wtorek 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.15/ 
800 – w int. Parafian  
1800 + Franciszek Bo-
ratyński, cr. Boratyń-
skich i Zackiewiczów 

16 stycznia, środa 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.16/ 
800 + Jadwiga w 5 
r.śm., Władysław, Pela-
gia, Wacław, Stani-
sław, Jan, cr. Okliń-
skich i Grochowskich  
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 Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + zm. z 
rodz. Łągów, Sawic-
kich, Maria Garbuszyń-
ska, ks. Michał, Ludo-
mir i Ewa; + Włodzi-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela Chrztu 
Pańskiego 
13.01.2013 

13 stycznia, NIE-
DZIELA CHRZTU 

PAŃSKIEGO, święto 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.13/ 
830 – o Boże bł. dla cr. 
1000 + Halina i Szcze-
pan i cr.  
1130 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne laski 
dla Marianny Wójcic-
kiej z okazji 97 urodzin 
oraz męża Aleksandra  
1300 + Wacław Borow-
ski i jego rodzice  
1630 + Marianna, Józef 
i Jerzy Pośnik, cr.: Po-
śników i Matyjów, 
Hanna Leszczyńska, 
Teodozja Denisiuk, 
Leokadia, Wiktor i 
Seweryn Woźniak, cr. 
Woźniaków, Miodu-
chowskich i Alderskich  
1800 + Aleksandra (k) i 
Paweł Kępka, Szymon 
Makulec 

 
14 stycznia,  
poniedziałek 

700 – o Boże bł. dla S. 
Weroniki  
800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.14/ 
1800 zajęta 

mierz i Józefa (K) 
Kwapień;  
17 stycznia, czwartek, 
Św. Antoniego, opata, 

wspomnienie 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.17/ 
800 + ks. Franciszek 
Borowiec 
1800 + Antoni Ziółkow-
ski w 31 r.śm. 

18 stycznia, piątek 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.18/ 
800 + Marianna, Roza-
lia, Wacław i Jan Rży-
scy 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Bogumił 
Doręgowski w 30 dniu 
po śm.; + Józef Luty w 
5 r.śm. i zm. z rodz.: 
Luty, Lasotów, Kaza-
łów i Kaczorów; + Pe-
lagia Kulawik w 42 
r.śm.;  

19 stycznia, sobota, 
Św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, bpa,  
wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Chrztu Pańskiego 

13.01.2013 r. 
 
•   Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy 

Okres Narodzenia Pańskiego, dlatego od dzisiej-
szej niedzieli podczas liturgii śpiewamy pieśni 
Okresu Zwykłego. Jeżeli chcemy zachować dawną 
tradycję śpiewania kolęd aż do 2 lutego możemy 
je wykonywać tylko na przygotowanie darów i 
zakończenie. 

•  Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 
koncert kolęd najmłodszych dzieci. Zapisy na 
listę uczestników prowadzi S. Paulina. 

•  Dziś też - 13.01 - o godz. 16.15 w salce parafial-
nej spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących 
się do Bierzmowania. 

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

•  W jutrzejszy poniedziałek - 14.01 - godz. 19.30 
spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele. 
Temat: „Nowy rok, nowy ja?”. 

•  18 stycznia rozpoczyna się Tydzień powszechnej 
modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku bę-
dzie on przeżywany pod hasłem: Czego żąda Pan 
od Ciebie? zaczerpnięte z proroka Micheasza, a 
opracowane przez chrześcijan z Indii. 

•  W przyszłą niedzielę - 20.01 - o godz. 17.00 za-
praszamy na film dokumentalny pt. „Szopki 
polskie”. W prezentacji weźmie udział reżyser i 
twórca filmu P. Robert Stando. Wejście od strony 
kancelarii do sali kinowej.  

•  Za tydzień w niedzielę - 20.01 - o godz. 16.30 w 
dolnej kaplicy Msza św. dla młodzieży przygoto-
wującej się do Bierzmowania. 

•  Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy tradycyjną 
wizytę duszpasterską zwaną Kolędą. Odwiedzać 
będziemy wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę 
od godz. 10.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, 
świec, wody święconej i kropidła.  
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie 
się według następującego porządku: 

poniedziałek - 14 stycznia:  

Iz 42,1-4.6-7 
Pan ześle pokój 
swojemu ludowi 
Dz 10,34-38 
Łk 3,15-16.21-22 

Gdy więc lud ocze-
kiwał z napięciem i 
wszyscy snuli do-
mysły w sercach co 
do Jana, czy nie 
jest Mesjaszem, on 
tak przemówił do 
wszystkich: Ja was 
chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu 
nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka 
u sandałów. On 
chrzcić was będzie 
Duchem Świętym i 
ogniem. Kiedy cały 
lud przystępował 
do chrztu, Jezus 
t a kże  p r z y ją ł 
chrzest. A gdy się 
modlił, otworzyło 
się niebo i Duch 
Święty zstąpił na 
Niego, w postaci 
cielesnej niby gołę-
bica, a nieba ode-
zwał się głos: Tyś 
jest mój Syn umi-
łowany, w Tobie 
mam upodobanie. 



 ul. Zambrowska bloki 4, 4A i 4B jeden ksiądz, 
 blok 8A jeden ksiądz; 
wtorek - 15 stycznia:  
 ul. Zambrowska 10A - od godz. 16.00, 
 11 - od godz. 17.00 - jeden ksiądz, 
 12 - od godz. 16.00 - jeden ksiądz,  
 13 - od godz. 19.00, 
 ul. Pazińskiego 1 od godz. 19;  
środa - 16 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 1A od godz. 16.00, 
 1B od godz. 16.00, 
 1C od godz. 17.00, 

1D od godz. 18.00, 
1E od godz. 18.00,  
1F od godz. 19.00, 
1G od godz. 19.30,  

 3 od godz. 19.00;  
czwartek - 17 styczni: 
 ul. Pazińskiego 3A i 3B od godz. 16.00, 

3C i 3D od godz. 19.00, 
 2 od godz. 17.00;  
piątek - 18 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 4 od godz. 16.00, 
 5 od godz. 18.30, 
 5A od godz. 16.00,  
 5B od godz. 16.30,  
 7 od godz. 19.00, 
 9 godz. 17.30, 
 11 od godz. 18.00;  
sobota - 19 stycznia:  
 ul. Stradomska od godz. 10.00 od numerów po-

czątkowych - strona parzysta - jeden ksiądz, 
strona nieparzysta - drugi ksiądz, od ul. B. Cze-
cha numery parzyste i nieparzyste trzeci ksiądz; 
ul. Pożaryskiego, ul. X, XI i XII Poprzeczna od 
godz. 14.00; 

poniedziałek - 21 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 6 od godz. 16.00 – dwóch księ-
ży, 

 ul. Pazińskiego domki od godz. 19.00; 
•  Prosimy mieszkańców bloków o odbiór kartek z 

informacj ą o kolędzie. 
•  Na czas kolędy kancelaria parafialna jest czyn-

na tylko rano i bezpośrednio przed i po mszy św. 
wieczornej. 

Niedziela Chrztu Pańskiego 
– 13.01 

Chrzest Przymierza 
 
 Być świadkiem wcale nie 
jest łatwo. Świadek jest zaw-
sze w niebezpieczeństwie 
włączenia swojej osoby w 
grę, w której łatwo poplątać 
ścieżki prawdy i zafałszować 
świadectwo. Jan Chrzciciel 
pokazał, jak przezwyciężyć tę 
pokusę. Miał przecież wielki 
posłuch i znaczenie u współ-
czesnych, gromadziły się 
wokół niego tłumy słuchaczy 
i uczniów. Cieszył się wiel-
kim poważaniem i autoryte-
tem. Potrafił jednak odsunąć 
swoją osobę w cień i wskazać 
na Chrystusa. Nie robił tego 
dla kariery. Nie otrzymał 
nawet podziękowania. Speł-
niał swoją misję jako ten, 
który miał dać świadectwo o 
posłannictwie Jezusa Chry-
stusa, umiłowanym Synu 
Ojca, który został posłany po 
to, by zgodnie z planem Ojca 
przynieść zbawienie całemu 
światu. W Eucharystii Jezus 
kontynuuje to posłannictwo. 
Zbawia przez Swoje Słowo, 
przez eucharystyczną ofiarę, 
której owocem jest Komunia 
– czyli połączenie z Bogiem i 
braćmi. Chodzi o wejście 
Chrystusa w nasze życie, bo 
w wodach Chrztu rodzi się 
nowa istota w wymiarze 
wiecznym. Tego nie dostrze-
gamy na zewnątrz, choć się 
zmienia bardzo wiele, bo 
stajemy się świadkami otwar-
tego nieba dla ludzi. Jezus 
przyjmuje Chrzest Janowy, 
bo stał się człowiekiem we 
wszystkim nam podobnym – 
prócz grzechu. Jest On tym, 
na którym spoczął Duch 
Pański, jest On Synem Umi-
łowanym, który przyniesie 
narodom prawo przymierza 
Boga z ludem. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 

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 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

700 – w int. ks. Mariu-
sza z okazji imienin 
800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.19/ 
1800 + Krzysztof  Rusi-
niak w 3 r.śm. 

20 stycznia, 2 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – w int. Parafian 
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 
1000 + Bolesław Jóźwik 
w 3 r.śm.  
1130 + Regina i Jerzy 
Dudek  
1300 zbiorowa: chrzty: 

Aleksandra Gryzińska, 
Rahim Onitade; + Jerzy 
Antoni Olszewski w 7 
r.śm. i Wanda Maria 
Mercik; + Henryk Bed-
narski; + Leszek Miro-
sław Żabiński; + Wło-
dzimierz Kwapień w 
30 dniu po śm.; + Gra-
żyna Niewiadomska, 
Jadwiga i Edward 
Woźniak; Mariusz Sa-
downiak w 4 m-cu po 
śm.; + Wacław Okniń-
ski;  
1630 wolna 
1800 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.20/ 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 


