
czyną sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyń-
skiego 
1800 zajęta 
29 stycznia, wtorek 

700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.29/ 
800 + Jadwiga Materka 
w 30 dniu po śm. 
1800 + Paweł w 6 r.śm. 

30 stycznia, środa 
700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.30/ 
800 + Edward Sawicki 
w 8 r.śm., Leokadia i 
Bolesław Przybysz   
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; - w int. 
Pauliny z okazji uro-

INTENCJE MSZALNE 

 3 Niedziela  
Zwykła 

27.01.2013 

27 stycznia, 3 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – w int. Parafian 
830 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.27/ 
1000 – Aby ludność 
obszarów objętych 
wojnami i konfliktami 
mogła budować poko-
jową 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. 

28 stycznia,  
poniedziałek,  

Św. Tomasza z Akwi-
nu, prezbitera i dra 
K-ła, wspomnienie 

700 + Jadwiga Pawel-
ska /greg.28/ 
800 – o szczęśliwą ope-
rację i łaskę zdrowia 
dla Romana za przy-

dzin i Tomka z okazji 
imienin; + Halina Ma-
lon w 30 dniu po śm.; 
+ Stefan Bujalski w 4 
r.śm.; + Stanisław Ma-
ciej Lewiński w 2 
r.śm.;  
31 stycznia, czwartek, 
Św. Jana Bosko, pre-
zbitera, wspomnienie 

700 – w int. Parafian 
800 – o zdrowie dla 
Ireny  
1800 + Antoni w 19 
r.śm. i Jadwiga Szelą-
gowie 

1 lutego, piątek 
700 zajęta 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.1/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Witold 
Ossowski 1 r.śm.;  

2 lutego, sobota, 
OFIAROWANIE 
PAŃSKIE, święto 

700 zajęta 
1000 + Kazimierz 
Szczęsny w 55  r.śm. i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Zwykłą 

27.01.2013 r. 
  

Dnia 23 stycznia 2013 roku ok. 21.30  
odszedł do Domu Ojca  

ś.† p. 
Kard. Józef Glemp  

Prymas Senior,  
Arcybiskup Metropolita Warszawski  

(7 lipca 1981-5 stycznia 2007) 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004) 

przeżył 83 lata, 
z tego 56 w kapłaństwie.  

2 lutego obchodziłby 30. rocznicę nadania godności  
kardynalskiej. 

Uroczystości pogrzebowe będą miały  
następujący przebieg: 

niedziela 27 stycznia 
godz. 9.00: Msza Święta radiowa przy trumnie Zmarłego w 
bazylice Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie  
Przedmieście 3 

godz. 9.00-16.00: możliwość indywidualnej modlitwy za 
Zmarłego 
godz. 16.00 – Msza Święta żałobna koncelebrowana przez 
kapłanów Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczy Abp 
Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, homilię 
wygłosi Abp Józef Michalik, przewodniczący KEP 

godz. 17.30: kondukt żałobny z bazyliki Świętego Krzyża do 
Archikatedry Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, ul. 
Świętojańska 8 
do godz. 22.00 – modlitwa za Zmarłego w Archikatedrze 
Warszawskiej 

poniedziałek 28 stycznia 
godz. 11.00: Msza Święta pogrzebowa koncelebrowana 
przez biskupów z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli 
Archidiecezji Warszawskiej i innych diecezji, przewodniczy 
Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, homili ę 
wygłosi Abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski; 

po Mszy Świętej kondukt do krypty Archikatedry Warszaw-
skiej (ciało spocznie w sarkofagu, w którym przez lata spo-
czywało ciało Św. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
obok sarkofagu Kard. Augusta Hlonda). 
  
•  Dziś w niedzielę - 27.01 - obchodzimy Światowy Dzień 

Chorych na trąd. Centralna Eucharystia i spotkanie dr 
Heleną Pyz o godz. 12.30 w katedrze warszawsko-
praskiej. Zapraszamy na wystawę poświęconą chorym na 

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 
Słowa Twe, Panie, 
są duchem i życiem 
Kor 12,12-30 
Łk 1,1-4.4,14-21 

 Wielu już starało 
się ułożyć opowiadanie o 
zdarzeniach, które się doko-
nały pośród nas, tak jak 
nam je przekazali ci, którzy 
od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa. 
Postanowiłem więc i ja 
zbadać dokładnie wszystko 
od pierwszych chwil i 
opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci 
udzielono. Potem powrócił 
Jezus w mocy Ducha do 
Galilei, a wieść o Nim 
rozeszła się po całej okoli-
cy. On zaś nauczał w ich 
synagogach, wysławiany 
przez wszystkich. Przyszedł 
również do Nazaretu, gdzie 
się wychował. W dzień 
szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i 
powstał, aby czytać. Podano 
Mu księgę proroka Izajasza. 
Rozwinąwszy księgę, natra-
fił na miejsce, gdzie było 
napisane: Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponie-
waż Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewido-
mym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolny-
mi, abym obwoływał rok 
łaski od Pana. Zwinąwszy 
księgę oddał słudze i usiadł; 
a oczy wszystkich w syna-
godze były w Nim utkwio-
ne. Począł więc mówić do 
nich: Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście 
słyszeli. 



trąd w Indiach ustawioną w  naszej świątyni. 
•  Dziś też z racji ferii zimowych Mszy św. dla dzieci przy-

gotowujących się do I Komunii św. o godz. 16.30  NIE 
BĘDZIE. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota 
miesiąca. W piątek mszy św. o godz. 16.30 nie będzie /z 
racji ferii/, a do chorych udamy się od godz. 9.00. Nowych 
chorych do odwiedzenia przez księży prosimy zgłaszać w 
zakrystii i kancelarii. W sobotę Różaniec wynagradzający 
Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 

•  W najbliższą sobotę - 2 lutego - przypada święto Ofiaro-
wania Pańskiego w tradycji ludowej zwane MB Grom-
nicznej. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 
Na msze św. przynosimy ze sobą gromnice. Tego dnia 
ofiary składane na tacę przeznaczone są na zakony kon-
templacyjne. 

•  W niedzielę - 10.02 - o godz. 19.00 w salce parafialnej o 
godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się 
do Bierzmowania.  

•  W czasie Kolędy 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 - 28 stycznia:  

ul. Ukośna od godz. 16.00,  
 ul. III Poprzeczna od godz. 16.00; 
wtorek - 29 stycznia:  

ul. Hertza od godz. 16.00, 
środa - 30 stycznia:  

ul. IV Poprzeczna od godz. 16.00;  
czwartek - 31 stycznia: 

ul. Bosmańska od godz. 16.00, 
piątek – 1 lutego:  
 PRZERWA 
sobota - 2 lutego:  

ul. Marysińska od numerów początkowych - strona 
parzysta od godz. 11.00, 
ul. Marysińska od numerów początkowych - strona 
nieparzysta od godz. 11.00, 
ul. Marysińska od numerów końcowych – po obu stro-
nach od godz. 11.00; 

poniedziałek - 4 lutego:  
ul. V Poprzeczna od godz. 16.00, 

 ul. IX Poprzeczna od godz. 16.00. 
•  Na czas kolędy kancelaria parafialna jest czynna tylko 

rano i bezpośrednio przed i po mszy św. wieczornej. 
•  Wszystkim wyjeżdżającym się na ferie zimowe życzymy 

udanego odpoczynku z Bożym błogosławieństwem. 

III Niedziela zwykła – 27.01 

Dialog zbawienia 

 
  Oto sytuacja godna 
pozazdroszczenia. Jezus Chry-
stus sam czyta i wyjaśnia frag-
ment Pisma Świętego! Oświad-
cza zgromadzonym, iż proroc-
two Izajasza o Mesjaszu na Nim 
się właśnie wypełnia. To święta 
prawda. Ale jest ona za ciężka 
dla tych, którzy Go znali i z 
Chrystusem w Nazarecie na co 
dzień mieszkali. I oto teraz 
publicznie odsłania przed nimi 
swoją istotę. „Duch Pański 
spoczywa na Mnie, abym ubo-
gim niósł dobrą nowinę...” 
Następuje zamieszanie i rysują 
się podziały. Do dnia dzisiejsze-
go one trwają. Chrystus przez 
Chrzest sprawił, że jesteśmy 
Jego Ciałem i wszyscy ochrzcze-
ni stanowimy jedno bez względu 
na pochodzenie, narodowość, 
rasę, wykształcenie i przynależ-
ność społeczną. Szeroko to 
wyjaśnia św. Paweł. Jest to 
dogłębna nauka o Bogu, o 
Kościele i o każdym ochrzczo-
nym. To my ochrzczeni stanowi-
my Kościół – Mistyczne Ciało 
Chrystusa. Różnorodność człon-
ków Kościoła stanowi jego 
bogactwo, a nie zubożenie. 
Każdy ma w Kościele inną rolę 
do spełnienia. Ale dzięki Ducho-
wi Świętemu tworzymy jeden 
nadprzyrodzony organizm – 
jedno Mistyczne Ciało Chrystu-
sa. Nasz udział w Eucharystii 
jest najwymowniejszą manifesta-
cją braterstwa, jedności i wierno-
ści przymierzu z Bogiem. Wła-
śnie Kościół jest  nadprzyrodzo-
nym Ciałem Chrystusa. Wszyscy 
przeciw tej jedności zawiniliśmy 
i wszyscy mamy obowiązek na 
rzecz pojednania modlić się i 
działać. Jedność w modlitwie i 
działaniu choćby najdrobniej-
szym, doprowadzi nas do zjed-
noczenia przy Eucharystycznym 
stole Chrystusa. „Trzeba, żeby-
śmy ten dialog zbawienia podej-
mowali we wspólnocie z wszyst-
kimi naszymi braćmi..., choć 
jeszcze rozłączonymi, ale zjed-
noczonymi jedną wiarą w Chry-
stusie”( bł. Jan Paweł II). 



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. 

1130 + Teresa   
1300 zbiorowa: - dz.-
bł. w 30 urodziny 
Pawła z prośbą o bł. 
Boże dla Emilii i Sta-
sia oraz cr.; + Wacław 
Zając; + Jerzy Knopiń-
ski, cr. Krzemińskich, 
Grzegorzewskich i 
Knopińskich; + Zbi-
gniew Simon w 29 
r.śm., Barbara Dryń-
ska w 12 r.śm.;  
1600 – w int. w Ojczy-
zny 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.3/ 

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. 

cr. Szczęsnych 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.2/ 
1800 + Witold Ossow-
ski w 7 r.śm. 
3 lutego, 4 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 
700 – w int. Parafian 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 – w intencjach 
Ojca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Ma-
ryja, TV Trwam, Na-
szego Dziennika  


