
Jadwiga i Edward Woź-
niak; + Mariusz Sadow-
niak w 4 m-cu po śm.; + 
Wacław Okniński; + 
Zofia i Józef; + Henryk 
Pasoń; + Jan w 30 r.śm., 
Henryka (k) z racji imie-
nin, Edward i Helena;  
1630 + Joanna Biela w 
100 urodziny, cr. Biela i 
Jasek 
1800 + Jadwiga Pawelska /
greg.20/ 
21 stycznia, poniedzia-

łek, Św. Agnieszki, dzie-
wicy i męczennicy, 

wspomnienie 
700 + Jadwiga Pawelska /
greg.21/ 
800 zajęta 
1800 + Leopold Nowa-
kowski i zm. z rodz. No-
wakowskich 

22 stycznia, wtorek 
700 + Jadwiga Pawelska /
greg.22/ 
800 – dz. z okazji 31 lat 
służby ministranckiej 
1800 + Teofil Rybczak w 
2 r.śm. i zm. z rodz. Ryb-
czaków, Mazurów i Zło-
mańczuków 

23 stycznia, środa 
700 + Jadwiga Pawelska /
greg.23/ 
800 wolna  
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-

INTENCJE MSZALNE 

 2 Niedziela  
Zwykła 

20.01.2013 

20 stycznia, 2 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

700 – w int. Parafian 
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 + Bolesław Jóźwik w 
3 r.śm.  
1130 + Regina i Jerzy 
Dudek  
1300 zbiorowa: chrzty: 
Aleksandra Gryzińska, 
Rahim Onitade; - o bł. 
Boże dla Jana; - o łaski 
Ducha św., Boże bł. i 
opiekę MB na każdy 
dzień dla Klaudyny i 
Adama oraz ich synka 
Kornela z okazji 2 r. ślu-
bu oraz zdrowie i opiekę 
MB dla babci Agnieszki 
w jej urodziny; -dz.-bł. w 
34 urodziny Piotra; - o 
łaskę zdrowia dla Janiny 
Zdzieborskiej; - w int. 
rodziny o dar pojednania; 
- dz.-bł. w int. Genowefy, 
Zbyszka i jego rodziny 
oraz + Zofię Gałka w 85 
r. urodzin; + Jerzy Antoni 
Olszewski w 7 r.śm. i 
Wanda Maria Mercik; + 
Henryk Bednarski; + 
Leszek Mirosław Żabiń-
ski; + Włodzimierz Kwa-
pień w 30 dniu po śm.; + 
Grażyna Niewiadomska, 

świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Helena Pełka w 
30 dniu po śm.; + Wie-
sław, Maria i Władysław 
Felińscy w r.śm.;  

24 stycznia, czwartek, 
Św. Franciszka Saleze-
go, bpa i dra Kościoła, 

wspomnienie 
700 + Feliksa (k) i Bole-
sław Zarosińscy 
800 + Jadwiga Pawelska /
greg.24/ 
1800 + Mirosława Bieńko, 
Józef Pajączkowski i zm. 
z ich rodzin 

25 stycznia, piątek,  
NAWRÓCENIE ŚW. 

PAWŁA, APOSTOŁA, 
święto 

700 + Jadwiga Pawelska /
greg.25/ 
800 + Stanisław, Helena, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Zwykłą 

20.01.2013 r. 
• Dziś w niedzielę - 20.01 - o godz. 16.30 w dolnej 

kaplicy Msza św. dla młodzieży przygotowującej się 
do Bierzmowania.  

•  Dziś także o godz. 17.00 zapraszamy na film doku-
mentalny pt. „Szopki polskie”. W prezentacji weźmie 
udział reżyser i twórca filmu P. Robert Stando. Wej-
ście od strony kancelarii do sali parafialnej.  

•  Wszystkich solenizantom ostatnich i najbliższych 
dni, a zwłaszcza ks. Mariuszowi - dyrektorowi Radia 
Warszawa i naszemu rezydentowi składamy serdecz-
ne życzenia obfitości Bożych łask i opieki Matki Naj-
świętszej. 

•  Za tydzień w niedzielę - 27.01 - obchodzić będziemy 
Światowy Dzień Chorych na trąd. Centralna Eucha-
rystia i spotkanie dr Heleną Pyz o godz. 12.30 w kate-
drze warszawsko-praskiej. 

•  Za tydzień z racji ferii zimowych Mszy św. dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. o godz. 
16.30  NIE BĘDZIE. 

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

•  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 przygo-
towanie krzyża, świec, wody święconej i kropidła.  

 
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się 

według następującego porządku: 
poniedziałek - 21 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 6 od godz. 16.00 – dwóch księży, 
 ul. Pazińskiego domki od godz. 19.00; 
wtorek - 22 stycznia:  
 ul. Zorzy domy jedno. od godz. 16.00, 
 26 od godz. 17.00, 
 26A o godz. 16.00,  
 26B od godz. 18.00, 
 28 od godz. 18.00, 

28A od godz.19.00,  
28B od godz. 19.00; 

Iz 62,1-5 
Pośród narodów 
głoście chwałę Pana 
1 Kor 12,4-11 
J 2,1-12 

 W Kanie Galilej-
skiej odbywało się wesele i 
była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele 
także Jezusa i Jego 
uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa mówi 
do Niego: Nie mają już 
wina. Jezus Jej odpowie-
dział: Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto? 
Czyż jeszcze nie nadeszła 
godzina moja? Wtedy 
Matka Jego powiedziała do 
sług: Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie. (…) 
Rzekł do nich Jezus: Napeł-
nijcie stągwie wodą! I 
napełnili je aż po brzegi. 
Potem do nich powiedział: 
Zaczerpnijcie teraz i zanie-
ście staroście weselnemu! 
Oni zaś zanieśli. A gdy 
starosta weselny skoszto-
wał wody, która stała się 
winem - nie wiedział bo-
wiem, skąd ono pochodzi, 
ale słudzy, którzy czerpali 
wodę, wiedzieli - przywołał 
pana młodego i powiedział 
do niego: Każdy człowiek 
stawia najpierw dobre 
wino, a gdy się napiją, 
wówczas gorsze. Ty zacho-
wałeś dobre wino aż do tej 
pory. Taki to początek 
znaków uczynił Jezus w 
Kanie Galilejskiej. Objawił 
swoją chwałę i uwierzyli w 
Niego Jego uczniowie. 
Następnie On, Jego Matka, 
bracia i uczniowie Jego 
udali się do Kafarnaum, 
gdzie pozostali kilka dni. 



środa - 23 stycznia:  
 ul. Zorzy 30 od godz. 16.00, 

30A od godz. 16.00,  
30B od godz. 18.00, 
32 od godz. 17.00, 
32A od godz. 18.00, 

 32B od godz. 19.00; 
czwartek - 24 stycznia:  
 ul. Podstawowa od godz. 16.00,  

ul. Axentowicza 1 od godz. 16.30, 
ul. Axentowicza domki i 3 od godz. 17.00;  

piątek - 25 stycznia:  
 ul. Przelot i ul. I Poprzeczna nr końcowe od godz. 

16.00, 
 ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna nr początkowe od 

godz. 17.00, 
 ul. II Poprzeczna i ul. Wygodna od godz. 16.00; 
sobota - 26 stycznia:  
 ul. Trawiasta od godz. 10.00 od numerów początko-

wych - strona parzysta - jeden ksiądz, strona niepa-
rzysta - drugi ksiądz, ul. I Poprzeczna bloki 17, 18 
H, J, K i L od godz. 13.00. 

poniedziałek - 28 stycznia:  
ul. Ukośna od godz. 16.00,  

 ul. III Poprzeczna od godz. 16.00. 
•  Prosimy mieszkańców bloków o odbiór kartek z 

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

tylko rano i bezpośrednio przed i po mszy św. wie-
czornej. 

• Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński zaprasza do udziału w niedzielę 20 stycznia 
2013 roku w wyprawie do Mogiły Powstańców 1863 
roku w Zaborowie Leśnym. W ten sposób pragniemy 
symbolicznie oddać w 150 rocznicę wybuchu Cześć i 
Pamięć wszystkim Powstańcom Styczniowym, a 
zwłaszcza młodzieży warszawskiej, która od 13-14 
stycznia 1863 roku ukrywała się w Puszczy Kampino-
skiej przed branką, a zarazem czekała na rozpoczęcie 
walk. 

            Spotykamy się o godz. 10.00 na pętli autobusu 
linii 708 w Truskawiu i stamtąd wyruszymy do Mogiły 
Powstańców, gdzie złożymy kwiaty i zapalimy znicze. 
W drodze powrotnej usiądziemy przy ognisku 
(sugerujemy zabranie wiktuałów) i zaśpiewamy po-
wstańcze pieśni. Nasze spotkanie zakończymy w kapli-
cy Matki Bożej Anielskiej w Laskach.  

II  Niedziela Zwykła – 20.01 
Zaufanie  

 
 Bez odrzucenia egoizmu, 
skąpstwa i zachłanności – świat 
nigdy się nie zjednoczy i nie 
znikną nieszczęścia związane z 
nierównością. Chodzi tu o 
narody super rozwinięte i 
narody skrajnie biedne. Cała 
tragedia współczesna w tym się 
mieści. Krzepiące przesłanie 
dzisiejszej liturgii sprowadza 
się do tego, że w trudne sytu-
acje życiowe człowieka, który 
uczynił i czyni wszystko co w 
jego mocy, wkracza Bóg nie 
tylko po to, by ratować duszę, 
ale równocześnie po to, by 
uczynić szczęśliwym całego 
człowieka. Znamy to z relacji 
ewangelicznych. Wszystko, co 
przemija jest znakiem i obra-
zem wieczności. Wielka miłość 
Boga do swego ludu jest odpo-
wiednikiem do wydarzeń w 
Kanie Galilejskiej. Pierwszy 
cud – znak w życiu publicznym 
uczynił Jezus na interwencję 
swej Matki będącej pierwo-
wzorem Kościoła, który prosi i 
ufa swemu Oblubieńcowi. 
Jezus dokonując cudu ukazuje 
swoją wrażliwość na ludzką 
biedę, współczuje, hojnie 
obdarza. Pomaga tym, którzy 
naprawdę potrzebują pomocy i 
ufają. To dla nas nie tylko 
informacja, ale i wezwanie do 
naśladowania Chrystusa. Obec-
ność Jezusa i Maryi na godach 
weselnych w Kanie Galilejskiej 
podkreśla w sposób oczywisty 
godność małżeństwa i rodziny. 
W próg życia małżeńskiego i 
wszystkich jego trosk wchodzi 
Chrystus. Jakby się spełniało 
nasze przysłowie, że „bez Boga 
ani do proga”. Małżeństwo 
bowiem, które chce zrozumieć 
siebie do końca – siebie odna-
leźć – musi ze swoim niepoko-
jem, niepewnością i słabością, 
ze swoim życiem i śmiercią 
przybliżyć się do Chrystusa – 
Miłości nieskończonej i zawie-
rzyć Mu całkowicie. 



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. 

Danuta, Stefania, Paulina, 
Eugeniusz, Jan, Michał, 
Antoni i zm. z rodz. Pta-
ków 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Ryszard Brzo-
zowski w 30 dniu po śm.;  

26 stycznia, sobota,  
Św. bpów Tymoteusza i 

Tytusa, wspomnienie 
700 + Jadwiga Pawelska /
greg.26/ 
800 + Zofia Broda w 14 
r.śm. 
1800 – dz.-bł. w 30 r. 
ślubu Elżbiety i Tadeusza, 
w int. cr., dzieci i wnu-
ków 
27 stycznia, 3 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 

700 – w int. Parafian 
830 + Jadwiga Pawelska /
greg.27/ 
1000 – Aby ludność ob-
szarów objętych wojnami 
i konfliktami mogła budo-
wać pokojową przyszłość, 
a rodziny migrantów, 
zwłaszcza matki, były 
wspierane i otaczane 
opieką 
1130 + Janina Milch w 8 
r.śm.  
1300 + Franciszka (k) 
Jurczak  
1800 – dz.-bł. w 25 r. 
ślubu i urodziny Anety i 
Jakuba Michalskich z 
prośbą o bł. Boże dla cr. 

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. 


