
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.18/ 
1800 + Dariusz Stankie-
wicz 

19 lutego, wtorek 
700 + Klemens Grodzic-
ki w 7 r.śm., jego rodzi-
ce: Józef i Józefa oraz 
Irenka 
800 + Aleksandra (k), 
Piotr, Jadwiga, Franci-
szek i Feliks Bogusz 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.19/ 

20 lutego, środa 
700 – o szczęśliwą ope-
rację i łaskę zdrowia 
dla Romana za przy-
czyną sł. Bożego Stefa-
na kard. Wyszyńskiego 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.20/ 
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, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 

INTENCJE MSZALNE 

 1 Niedziela  
Wielkiego Postu 

17.02.2013 

17 lutego, 1 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU 
700 – w int. Parafian 
830 + Apolonia i Walen-
ty 
1000 + Jerzy w 3 r.śm i 
Marek Nowiccy 
1130 + Halina, Wacław, 
Wiesław Krauze 
1300 zbiorowa; - dz.-bł. 
w 67 r. ślubu Sabiny i 
Mieczysława Jankow-
skich oraz o bł. Boże 
dla całej 32-osobowej 
rodziny; + Sylwester 
Paszkowski w 5 r. śm., 
Bronisław w 16 r.śm. i 
Marcjanna Świętocho-
wscy oraz zmarli z ich 
rodzin; + Marianna w 
16 r.śm., Czesław, Wła-
dysława (k) i Julian 
Jerzak, Regina i Apolo-
nia Nasiłowscy, Anna i 
Stanisław Mielcarz; + 
Józefa (k) Stefania 
Mićkowska;  
1630 wolna 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.17/ 

18 lutego,  
poniedziałek 

700 + Maria i Kazimierz 
Mikici ńscy 

Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - dz. za 
otrzymane łaski i proś-
bą o dalszą opiekę dla 
Anny i Barbary; + Sta-
nisław w 10 r.śm. i 
Janina Pątek;  

21 lutego, czwartek 
700 – z okazji urodzin 
Anny o łaski potrzebne 
dla niej i cr. 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.21/ 
1800 + Irena i Stanisław  

22 lutego, piątek,  
Katedry Św. Piotra 

Apostoła, święto 
700 – o bł. Boże dla S. 
Marty  
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.22/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stanisław 
Szumielewicz w 54 
r.śm.; + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz;  

23 lutego, sobota 
700 + Piotr w 33 r.śm. i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  1 Niedzielę Wielkiego Postu 

17.02.2013 r. 
 
•  W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki 

Post, a z nim Kwartale Dni Modlitw o ducha 
pokuty. Zachęcamy do pokuty i modlitwy o 
trzeźwość oraz do składania i odnawiania 
przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przy-
rzeczeń wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej. 
Przepisy postne:  

⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
obowiązuje 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 
wstrzemięźliwości w piątek domaga się od 
chrześcijanina podjęcia innych form pokuty 

⇒  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawia-
na 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 pas-
chalnego misterium przez różne stopnie wta-
jemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych 
przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnie-
nie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od 
Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pań-
skiej wyłącznie. 

•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbę-
dą się w naszej parafii w dniach 3-6 marca br. 
Prowadzić je będzie ks. Robert Żwirek.  

•  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w 

Pwt 26,4-10 
Bądź ze mną, Panie, 
w moim utrapieniu 
Rz 10,8-13 
Łk 4,1-13 

 Jezus pełen Ducha 
Świętego, powrócił znad 
Jordanu i czterdzieści dni 
przebywał w Duchu na 
pustyni, gdzie był kuszony 
przez diabła. Nic w owe dni 
nie jadł, a po ich upływie 
odczuł głód. Rzekł Mu 
wtedy diabeł: Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby się 
stał chlebem. Odpowiedział 
mu Jezus: Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje czło-
wiek. Wówczas wyprowa-
dził Go w górę, pokazał Mu 
w jednej chwili wszystkie 
królestwa świata i rzekł 
diabeł do Niego: Tobie dam 
potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są 
poddane i mogę je odstąpić, 
komu chcę. Jeśli wi ęc upad-
niesz i oddasz mi pokłon, 
wszystko będzie Twoje. 
Lecz Jezus mu odrzekł: 
Napisane jest: Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz. Zaprowa-
dził Go też do Jerozolimy, 
postawił na narożniku świą-
tyni i rzekł do Niego: Jeśli 
jesteś Synem Bożym, rzuć 
się stąd w dół! Jest bowiem 
napisane: Aniołom swoim 
rozkaże o Tobie, żeby Cię 
strzegli, i na rękach nosić 
Cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o ka-
mień. Lecz Jezus mu odparł: 
Powiedziano: Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego. Gdy diabeł 
dokończył całego kuszenia, 
odstąpił od Niego aż do 
czasu. 



organizacji i przebiegu Światowego Dnia 
Chorego. Obchodziliśmy go 11 lutego. Dzię-
kujemy: Komisji Charytatywnej, Scholi para-
fialnej, młodzieży i dzieciom za pomoc w 
przeżyciu liturgii i spotkania przy herbacie. 

•  W dzisiejszą niedzielę - 17.02 o godz. 16.30 
Msza św. w kaplicy dla młodzieży przygoto-
wującej się do sakramentu Bierzmowania. 
Zapraszamy również rodziców!   

•  Od tej niedzieli przez najbliższy miesiąc pro-
wadzimy zapisy na kandydatów do sakr. 
Bierzmowania. Zapraszamy wszystkich gim-
nazjalistów klas II i III oraz starszą młodzież 
z naszej parafii do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. 

•  W najbliższą niedzielę - 24.02 o godz. 16.00 
Msza św. dla dzieci przygotowujących się do 
I Komunii św. i ich rodziców. 

•  24.02 także o godz. 16.15 w salce parafialnej 
spotkanie grupy dziewcząt przygotowują-
cych się do sakr. Bierzmowania. 

•  Kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich 
wiernych naszej Diecezji ks. Abp Henryk 
Hoser SAC serdecznie zaprasza na uroczystą 
Mszę św. w sobotę przed II Niedzielą Wiel-
kiego Postu (23 lutego) o godz. 11.00 
w Bazylice Katedralnej. Będziemy dziękować 
Bogu za wszelkie łaski, jakie były udziałem 
naszej wspólnoty przez posługę śp. Józefa 
Kardynała Glempa, Prymasa seniora oraz 
polecać jego osobę Miłosierdziu Bożemu. 

•  Dzień skupienia dla Kół Różańcowych bę-
dzie miał miejsce 2 marca /sobota/ w Bazyli-
ce Mniejszej Św. Trójcy w Kobyłce. Zapisy i 
informacje u P. Janiny, tel. 507 478 245. 

•  Poszukiwana jest sprawna maszyna do szy-
cia dla osoby, która z krawiectwa utrzymuje 
rodzinę. Informację prosimy zostawić w za-
krystii lub kancelarii. 

 

I Niedziela Wielkiego 
Postu – 17.02 

 
 Człowiek jest kochany 

 
 Człowiek słyszy głos matki 
i wie, że jest kochany. Słu-
cha Słowa Bożego i pojmu-
je, że jest poznany, przyjęty 
i do końca umiłowany. Nie 
przez wygodę, posiadanie i 
używanie staje się szczęśli-
wy. Do tego potrzebuje 
przede wszystkim wolności, 
dzięki której może być 
wierny swemu posłannic-
twu. Ku tej wolności Chry-
stus wskazuje nam drogę. 
Na tę drogę weszliśmy przez 
chrzest. W głębi serca za-
wierzyliśmy Jezusowi i 
uznaliśmy, że On jest na-
szym Panem, a „żaden kto 
wierzy w Niego nie będzie 
zawstydzony”. Właśnie 
przemiana serca i pokuta jest 
tym odnalezieniem orienta-
cji życia, powrotem do 
Boga, a tym samym do 
optymistycznej wizji świata 
i ludzi. Właśnie w sercu, w 
najgłębszym centrum życia 
człowieka, rodzi się wiara. Z 
tych zaś głębin serca musi 
ona wypływać na zewnątrz 
w naszych czynach. Ale 
kusiciel czeka na chwile 
naszej słabości. Podsuwa 
różne okazje, chęć picia, 
wygody i użycia. Pustynia – 
to ostra próba wiary - to 
surowe warunki, w których 
sprawdza się człowiek. 
Cichym a serdecznym woła-
niem: „Panie, ku ratunkowi 
memu pośpiesz i bądź ze 
mną w moim utrapieniu” – 
wejdźmy w Wielki Post z 
gotowością służenia Bogu i 
ludziom i z nadzieją uczest-
niczenia w Zmartwychwsta-
niu Chrystusa. 



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. 

głosicielami Ewangelii 
aż po krańce ziemi, i by 
wzrastało poszanowa-
nie przyrody, ze świa-
domością, że całe stwo-
rzenie jest dziełem Bo-
ga, powierzonym ludz-
kiej odpowiedzialności 
1130 zajęta   
1300 + Ewa Modlińska 
w r.śm. 
1600 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.24/ 
1800 + Lucyna w 38 
r.śm., Dobiesław i Cze-
sław Czytańscy, Stani-
sława (k) w 22 r.śm., 
Piotr i Jerzy Mossako-
wscy 

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. 

Stanisław Grajda, Alek-
sander Woźnica oraz 
zm. z rodz. Grajdów i 
Woźniców  
800 + Tomasz Ciesz-
kowski w 29 r.śm. 
1800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.23/ 

24 lutego, 2 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU 
700 – w int. Parafian 
830 + gen. Emil Fieldorf
-Nil w r. zbrodni sądo-
wej 
1000 - Aby biskupi, 
prezbiterzy i diakoni 
byli niestrudzonymi 


