
zny 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.3/ 

4 lutego,  
poniedziałek 

700 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.4/ 
800 + Stanisław Mazur 
w 20 r.śm. 
1800 + Krystyna w 13 
r.śm. i Wojciech Jaku-
bowscy, Marianna 
Dźwigała, Marek Ro-
kicki 

5 lutego, wtorek,  
Św. Agaty, dziewicy i 

męczennicy,  
wspomnienie 

700 + Cecylia i cr. Ko-
ziejów 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.5/ 
1800 + Irena Więsław 
w 1 r.śm. 

6 lutego, środa,  
Św. męczenników 
Pawła Miki i towa-
rzyszy, wspomnienie 

700 + Eugeniusz Ko-
sieradzki w 2 r.śm. 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.6/ 
1800  zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

 4 Niedziela  
Zwykła 

03.02.2013 

3 lutego, 4 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

700 + Maria Jarosław-
ska, Barbara i Zyg-
munt 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 RM 
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 Kno-
piński, cr. Krzemiń-
skich, Grzegorzew-
skich i Knopińskich; + 
Zbigniew Simon w 29 
r.śm., Barbara Dryń-
ska w 12 r.śm.; + 
Konstanty Dymek w 
12 r.śm.; + Maria i 
Stanisław Zając; + 
Halina Menczyńska w 
2r.śm., Genowefa i 
Stanisław  
Frąc; + Ludwik, Kata-
rzyna i Marianna;  
1600 – w int. w Ojczy-

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;  

7 lutego, czwartek 
700 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.7/ 
800  + Romuald z oka-
zji imienin 
1800 + Albin Albina 
(k) i Elżbieta Grago-
wicze, Szymon, Broni-
sława (k) i Edmund 
Łongowiecze, Bole-
sław, Maria, Helena i 
Józef  Boruszewscy, 
Mieczysława (k), Hen-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Zwykłą 

03.02.2013 r. 
 
•  Dziś w niedzielę - 03.02 - o godz. 16.00 w 

dolnej kaplicy Msza św. w int. Ojczyzny. 
•  Dziś przypada 191 r. Cudu Eucharystycz-

nego w  Zgromadzeniu Sióstr Świętej 
Rodziny. Z tej okazji w przyszłą niedzielę 
- 10.02 - na każdej mszy św. nasze siostry 
podzielą się historią cudownego błogosła-
wieństwa oraz będą rozprowadzać książki 
na jego temat. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek miesiąca. Tego dnia adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00. 

•  W niedzielę - 10.02 - o godz. 19.00 w sal-
ce parafialnej o godz. 19.00 spotkanie dla 
młodzieży przygotowującej się do Bierz-
mowania.  

•  Wszystkim naszym Parafianom, którzy 
przyjęli księży w ubiegłym tygodniu z wi-
zytą duszpasterską bardzo serdecznie dzię-
kujemy. W czasie kończącej się już Kolę-
dy prosimy tradycyjnie o przygotowanie 
krzyża, świec, wody święconej (można ją 
nabrać z naczynia przy wizerunku Jezusa 
Miłosiernego) i kropidła.  

 
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbę-

dzie się według następującego porządku: 
poniedziałek - 4 lutego:  

ul. V Poprzeczna od godz. 16.00, 
 ul. IX Poprzeczna od godz. 16.00; 
wtorek - 5 lutego:  

ul. Wydawnicza od godz. 16.00, 

Jr 1,4-5.17-19 
Będę wysławiał 
pomoc Twoją, Panie 
1 Kor 12,31-13 
Łk 4, 21-30 

 Począł więc mówić 
do nich: Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście 
słyszeli. A wszyscy przy-
świadczali Mu i dziwili się 
pełnym wdzięku słowom, 
które płynęły z ust Jego. I 
mówili: Czy nie jest to syn 
Józefa? Wtedy rzekł do 
nich: Z pewnością powiecie 
Mi to przysłowie: Lekarzu, 
ulecz samego siebie; doko-
najże i tu w swojej ojczyź-
nie tego, co wydarzyło się, 
jak słyszeliśmy, w Kafarna-
um. I dodał: Zaprawdę, 
powiadam wam: żaden 
prorok nie jest mile widzia-
ny w swojej ojczyźnie. 
Naprawdę, mówię wam: 
Wiele wdów było w Izraelu 
za czasów Eliasza, kiedy 
niebo pozostawało za-
mknięte przez trzy lata i 
sześć miesięcy, tak że 
wielki głód panował w 
całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został 
posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich 
nie został oczyszczony, 
tylko Syryjczyk Naaman. 
Na te słowa wszyscy w 
synagodze unieśli się gnie-
wem. Porwali Go z miej-
sca, wyrzucili Go z miasta i 
wyprowadzili aż na stok 
góry, na której ich miasto 
było zbudowane, aby Go 
strącić. On jednak prze-
szedłszy pośród nich odda-
lił się. 



 ul. Marysińska  bloki od godz. 16.00; 
(przepraszamy za sobotnią nieścisłość) 

środa - 6 lutego:  
ul. VII Poprzeczna od godz. 17.00, 

 ul. VIII Poprzeczna od godz. 16.00; 
czwartek - 7 lutego:  

ul. VI Poprzeczna od godz. 17.00. 
  
•  Na czas kolędy kancelaria parafialna 

jest czynna tylko rano i bezpośrednio 
przed i po mszy św. wieczornej. 

•  W związku z kończącą się już Kolędą 
prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub 
kancelarii tych parafian, którzy pragną 
przyjąć księdza z błogosławieństwem do-
mu lub mieszkania, ponieważ z powodu 
zaistniałych wcześniej okoliczności Kolę-
dy nie było. 

•  Zachęcamy do lektury nowego numeru 
Salve Regina poświęconego Eucharystii. 

•  Światowy Dzień Chorego obchodzić bę-
dziemy w dniu Matki Bożej z Lourdes - 
11 lutego. O godz. 10.00 rozpocznie się 
Msza św. sprawowana w intencji chorych 
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i 
potrzebne łaski w niesieniu krzyża. Po 
homilii będzie można we wspólnocie 
przystąpić do Sakramentu Chorych. Po 
Mszy św. będzie udzielone wszystkim 
uczestnikom specjalne błogosławieństwo 
Najśw. Sakramentem. Zapraszamy cho-
rych, osoby w podeszłym wieku i ich 
opiekunów. 

•  W przyszłą niedzielę - 10.02 - z racji na 
kończące się ferie Mszy św. o godz. 16.30 
nie będzie! Osobę, która zamówiła inten-
cję tej Mszy prosimy o kontakt. 

IV Niedziela zwykła 
– 3.02 

 
 Pełnia czasów 

 
 Wypełniły się czasy 
oczekiwania, gdy Je-
zus Chrystus przy-
szedł na ziemię jako 
prawdziwy prorok 
posłany od Ojca, by 
głosić prawdę i mi-
łość. W pierwszym 
czytaniu widzimy, że 
powołany przez Boga 
Jeremiasz, głosząc 
prawa Boże i przygo-
towując lud  na przyj-
ście Chrystusa, został 
przez ten lud odrzuco-
ny i wygnany i od-
czuł, jak ciężko jest 
być prorokiem, czyli 
być „ustami Boga”. 
Dzisiejsza Ewangelia 
mówi również o od-
rzuceniu Jezusa przez 
mieszkańców Nazare-
tu. A w czasach, w 
których żyjemy, czyż 
nie zdarzają się rzeczy 
gorsze? Przed fanaty-
zmem i odrzuceniem 
Bożej prawdy broni 
nas jedynie miłość, z 
którą utożsamia się 
Chrystus. Na cześć tej 
Miło ści św. Paweł 
wyśpiewał wspaniały 
hymn. Warto go za-
chować w pamięci i w 
sercu oraz utrwalać w 



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. 

dysław, Jan, Euge-
niusz i zm. z rodz.: 
Jedlaków i Ptaków  
800 – w int. Parafian 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.9/ 

10 lutego, 5 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 
700 – w int. Parafian 
830 zajęta 
1000 + Michał Strulak 
w 2 r.śm. 
1130 + Aniela, Franci-
szek i ich dzieci oraz 
cr. Sędek   
1300 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.10/ 
1800 zajęta 

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. 

ryk i Kazimierz Osta-
łowscy 

8 lutego, piątek 
700 – o bł. Boże i 
wszelkie potrzebne 
łaski dla S. Marii  
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.8/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Krzysz-
tof Żurkowski w 5 
r.śm.;  

9 lutego, sobota 
700 + Helena, Karoli-
na, Bronisława (k), 
Sabina, Zygmunt, 
Henryk, Antoni, Wła-


