
Nowakowska, Julia i 
Waleria Renkas, cr. 
Renkasów 

12 lutego, wtorek 
700 + Siostra Apolonia 
Lorenc 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.12/ 
1800 + Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Rusi-
nowscy, Stanisława (k) 
i Eugeniusz Jacak 

13 lutego, ŚRODA 
POPIELCOWA  

700 + Jacek Kruszewski 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.13/ 
1000 wolna 
1630 wolna 
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; + Ireneusz 

INTENCJE MSZALNE 

 5 Niedziela  
Zwykła 

10.02.2013 

10 lutego, 5 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Anna i Włady-
sław Okrój 
830 – w int. wynagra-
dzającej 

1000 + Michał Strulak 

w 2 r.śm. 
1130 + Aniela, Franci-
szek i ich dzieci oraz 
cr. Sędek   
1300 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.10/ 
1630 + Piotr Urban w 1 
r.śm. 
1800 + Teodora i Tade-
usz Głogowscy, Geno-
wefa i Franciszek Woź-
niak i Stefan Szwed 
11 lutego, poniedzia-
łek, NMP z Lourdes, 

wspomnienie 
700 + Siostra Teresa 
Gąsiorowska 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.11/ 
1000 – w int. chorych 
oraz z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla Danu-
ty z okazji urodzin 
1800 + Aleksandra (k) 

Iwański; + Irena Gułaj-
ska w 7 r.śm.; Maria i 
Mieczysław Lisiako-
wie;  

14 lutego, czwartek, 
ŚW. CYRYLA, MNI-
CHA I METODEGO, 

BPA,  
patronów Europy, 

święto 
700 + Maria Kumorek, 
Mieczysław Kasoń 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.14/ 
1800 + Władysław w 70 
r.śm., Jadwiga 

15 lutego, piątek 
700 – z podziękowa-
niem za poprawę stanu 
zdrowia oraz z prośbą o 
dalszą opiekę Bożą 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.15/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Roman 
Rałowski w 100 urodzi-
ny;  

16 lutego, sobota 
700 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.16/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Zwykłą 

10.02.2013 r. 
 
•   Tydzień temu przypadała 191. r. Cudu Eucha-

rystycznego w  Zgromadzeniu Sióstr Świętej 
Rodziny. Z tej okazji w dzisiejszą niedzielę na 
każdej mszy św. nasze siostry podzielą się histo-
rią cudownego błogosławieństwa oraz będą roz-
prowadzać książki na jego temat. 

•  Wszystkim naszym Parafianom z serca dzięku-
jemy za przyjecie księży w progach Waszych 
domów i mieszkań. Nam, kapłanom zawsze 
towarzyszyły słowa Zbawiciela: „Kto was przyj-
muje,  Mnie przyjmuje.”  

•  Ze względu z zakończoną Kolędą kancelaria 
parafialna czynna jest już o zwykłych porach - 
pół godziny po mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 
16.00 do 17.30 od poniedziałku do piątku 
włącznie. 

•  W związku z zakończoną Kolędą prosimy o 
zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii tych, 
którzy pragną przyjąć księdza, a wcześniej nie 
udało się tego uczynić. 

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

•  Światowy Dzień Chorego obchodzić będziemy 
jutro w dniu Matki Bożej z Lourdes - 11 lutego. 
O godz. 10.00 rozpocznie się Msza św. sprawo-
wana w intencji chorych z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo i potrzebne łaski w niesieniu 
krzyża. Po homilii będzie można we wspólnocie 
przystąpić do Sakramentu Chorych. Na zakoń-
czenie Mszy św. będzie udzielone wszystkim 
uczestnikom specjalne błogosławieństwo Najśw. 
Sakramentem. Zapraszamy chorych, osoby w 
podeszłym wieku i ich opiekunów. Po Mszy św. 
Parafialny Caritas zaprasza na herbatkę.  

•  Zachęcamy do lektury nowego numeru Salve 
Regina poświęconego Eucharystii. 

Iz 6,1-2a.3-8; Wo-
bec aniołów psalm 
zaśpiewam Panu 
1 Kor 15,1-11 
Łk 5,1-11 

Zdarzyło się raz, gdy tłum 
cisnął się do Niego, aby 
słuchać słowa Bożego, a On 
stał nad jeziorem Genezaret 
- zobaczył dwie łodzie, 
stojące przy brzegu; rybacy 
zaś wyszli z nich i płukali 
sieci. Wszedłszy do jednej 
łodzi, która należała do 
Szymona, poprosił go, żeby 
nieco odbił od brzegu. 
Potem usiadł i z łodzi na-
uczał tłumy. Gdy przestał 
mówić, rzekł do Szymona: 
Wypłyń na głębię i zarzuć-
cie sieci na połów! A Szy-
mon odpowiedział: Mistrzu, 
całą noc pracowaliśmy i 
niceśmy nie ułowili. Lecz na 
Twoje słowo zarzucę sieci. 
Skoro to uczynili, zagarnęli 
tak wielkie mnóstwo ryb, że 
sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli wi ęc na współtowa-
rzyszy w drugiej łodzi, żeby 
im przyszli z pomocą. Ci 
podpłynęli; i napełnili obie 
łodzie, tak że się prawie 
zanurzały. Widząc to Szy-
mon Piotr przypadł Jezuso-
wi do kolan i rzekł: Odejdź 
ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny. I jego 
bowiem, i wszystkich jego 
towarzyszy w zdumienie 
wprawił połów ryb, jakiego 
dokonali; jak również Jaku-
ba i Jana, synów Zebede-
usza, którzy byli wspólnika-
mi Szymona. Lecz Jezus 
rzekł do Szymona: Nie bój 
się, odtąd ludzi będziesz 
łowił. I przyciągnąwszy 
łodzie do brzegu, zostawili 
wszystko i poszli za Nim. 



•  W najbliższą środę, tj. Popielec, rozpoczynamy 
Wielki Post. Porządek Liturgii; Msze św. z po-
sypaniem głów popiołem będą o godz. 7, 8, 10, 
16.30, 18. 

•  W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwarta-
le Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy 
do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do skła-
dania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościo-
wych. Księga Przyrzeczeń wyłożona jest w Ka-
plicy Matki Bożej. 
Przepisy postne:  

⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obo-
wiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok 
życia we wszystkie piątki w ciągu roku oraz 
Środę Popielcową. 

⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę 
Popielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich 
między 18. a 60. rokiem życia 

⇒  uzasadniona niemożliwość zachowania wstrze-
mięźliwości w piątek domaga się od chrześcija-
nina podjęcia innych form pokuty 

⇒  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 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z 
kazaniem pasyjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu 
Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów 
do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspo-
mnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkie-
go Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy 
Pańskiej wyłącznie. 

•  W następną niedzielę - 17.02 o godz. 16.30 
Msza św. w kaplicy dla młodzieży przygotowu-
jącej się do sakramentu Bierzmowania. Za-
praszamy również rodziców!   

• Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą 
się w naszej parafii w dniach 3-6 marca br. Pro-
wadzić je będzie ks. Robert Żwirek. 

• W najbliższą sobotę - 16.02 - o godz. 10.00 w 
katedrze Św. Floriana spotkanie Kół Różańco-
wych z naszej diecezji. 

V Niedziela zwykła – 
10.02 

 
 Przed Bożym  

obliczem 
 
 Jeśli chcemy zrozumieć, 
kim jesteśmy przed Bo-
giem, to najpierw musimy 
poznać siebie przez reflek-
sje nad samym sobą i nad 
całym wszechświatem 
pełnym Bożej chwały. 
Do kogo Bóg przemawia, 
ten czuje, że jest tylko 
małym, bezsilnym i zagu-
bionym grzesznikiem. Bóg 
w sposób wolny i wieloraki 
objawia się tym, których 
zaprasza i posyła do wy-
pełnienia specjalnych 
zadań. Trzy czytania dzi-
siejszej niedzieli przedkła-
dają nam to samo pojęcie 
Bożego powołania. Powo-
łani: Izajasz, Paweł z Tarsu 
i Apostołowie widzą naj-
pierw chwałę Pana zanim 
pójdą w świat głosić Jego 
obecność, Jego miłość i 
miłosierdzie. 
Przez chrzest staliśmy się 
jednym Mistycznym Cia-
łem Chrystusa. Poznaliśmy 
Jego Orędzie zbawienia i 
każdy z nas – na swój 
sposób -  ma świadczyć o 
Jego obecności w świecie i 
głosić Jego wielką miłość i 
miłosierdzie. 
„Z łaski Boga jesteśmy 
tym, czym jesteśmy”, 
mamy możność dostrzec 
jak Bóg w zmieniającej się 
rzeczywistości objawia 
siebie, powołuje człowieka 
przez chrzest i określa 
misję do wykonania. Decy-
zja do nas należy. Oby ta 
łaska Boża  nie była w nas 
daremna! 



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. 

Wiesław Krauze 
1300 zbiorowa; -dz.-bł. 
w 67. r. ślubu pp Sabi-
ny i Mieczysława Jan-
kowskich oraz o bł. 
Boże dla całej 32. oso-
bowej Rodziny; + Syl-
wester Paszkowski w 5. 
r. śm., Bronisław Świę-
tochowski w 16. r.śm., 
Marcjanna Święto-
chowska oraz zmarli z 
ich rodzin; 
1630 wolna 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.17/ 

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. 

800 + Mieczysław Mo-
siejczuk 
1700 – dz.-bł. w 50 r. 
ślubu pp. Barbary i 
Jerzego Miksa z prośbą 
o bł. Boże dla całej 
Rodziny 
1800 zajęta  

17 lutego, 1 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU 
700 – w int. Parafian 
830 + Apolonia i Wa-
lenty 

1000 + Jerzy w 3 r.śm i 

Marek Nowiccy 
1130 + Halina, Wacław, 


