
25 lutego,  
poniedziałek 

700 wolna 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.25/ 
1800 + Helena, Adam i 
Edward Wojtaś 

26 lutego, wtorek 
700 – w int. Mirosława 
Pryzmonta z okazji 
imienin 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.26/ 
1800 + Dariusz Pawla-
sek w 14 r.śm., Jadwi-
ga Płowska, Wacław 
Rowicki, Józefa (k) i 
Piotr Migas, Apolonia 
Lewandowska 

27 lutego, środa 
700 wolna 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.27/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego introni-
zację w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
RóŜańcową, aby Pol-

INTENCJE MSZALNE 
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24 lutego, 2 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU 
700 – w int. Parafian 
830 + gen. Emil Fiel-
dorf-Nil w r. zbrodni 
sądowej 
1000 - Aby biskupi, 
prezbiterzy i diakoni 
byli niestrudzonymi 
głosicielami Ewangelii 
aŜ po krańce ziemi, i 
by wzrastało poszano-
wanie przyrody, ze 
świadomością, Ŝe całe 
stworzenie jest dzie-
łem Boga, powierzo-
nym ludzkiej odpowie-
dzialności 
1130 – w int. + dziew-
czynki, której serce 
bije po przeszczepie i 
o łaskę zdrowia w 15 r. 
transplantacji   
1300 + Ewa Modlińska 
w r.śm. 
1600 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.24/ 
1800 + Lucyna w 38 
r.śm., Dobiesław i 
Czesław Czytańscy, 
Stanisława (k) w 22 
r.śm., Piotr i Jerzy 
Mossakowscy 

ska była wierna Bogu, 
KrzyŜowi i Ewangelii 
wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; + 
Mirosław Blicharz;  

28 lutego, czwartek 
700 – o BoŜe bł. dla Oli 
i Piotra oraz za + Win-
centego i Helenę w 
r.śm., Mariannę, Jani-
nę, Mieczysława, Ma-
rię, Bogdana i Helenę 
800 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.28/ 
1800 – o łaskę uzdro-
wienia Justyny 

1 marca, piątek 
700 – o powołania do 
zgromadzenia SS Ro-
dziny Maryi  
800 – dz.-bł. w 50 uro-
dziny Leszka  
1630 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.29/    
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + ;  

2 marca, sobota 
700 + Stanisław 
Jóźwiak /greg.30/ 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Wielkiego Postu 

24.02.2013 r. 
•  W kaŜdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

17.15 uczestniczymy w Gorzkich śalach z 
kazaniem pasyjnym. 

•  Droga KrzyŜowa w kaŜdy piątek Wielkie 
Postu o godz. 17.15 i 19.00  

•  Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary 

to hasło tegorocznej Niedzieli Ad Gentes. 

Modlitwa i ofiarami do puszki Dar Serca 
wspomagamy misyjne dzieło 2170 polskich 
misjonarzy i misjonarek pracujących w 98 
krajach świata. 

•  Od ubiegłego poniedziałku rozpoczął pół-
roczne praktyki duszpasterskie kleryk V 
roku - Łukasz Staszak. Wspierajmy go 
modlitwą i serdeczną Ŝyczliwością. 

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

•  Dziś takŜe o godz. 16.15 w salce parafialnej 
spotkanie grupy dziewcząt przygotowują-
cych się do sakr. Bierzmowania. Spotkanie 
grupy chłopców w czwartek - 7.03 o godz. 
19.00 w salce parafialnej.  

•  Od poprzedniej niedzieli przez najbliŜszy 
miesiąc prowadzimy zapisy na kandyda-
tów do sakr. Bierzmowania. Zapraszamy 
wszystkich gimnazjalistów klas II i III oraz 
starszą młodzieŜ z naszej parafii do zakrystii 
lub kancelarii parafialnej. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy piątek 
i sobota miesiąca. W piątek msza św. o 
godz. 16.30, a do chorych udamy się od 
godz. 9.00. Nowych chorych do odwiedze-
nia przez księŜy prosimy zgłaszać w zakry-
stii i kancelarii. W sobotę RóŜaniec wyna-

Rdz 15,5-12.17-18 

Pan moim światem i 
zbawieniem moim 
Flp 3,17-4,1 

Łk 9,28b-36 

Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jana i Jakuba i wyszedł 
na górę, aby się modlić. 
Gdy się modlił, wygląd 
Jego twarzy się odmienił, 
a Jego odzienie stało się 
lśniąco białe. A oto 
dwóch męŜów rozmawia-
ło z Nim. Byli to MojŜesz 
i Eliasz. Ukazali się oni w 
chwale i mówili o Jego 
odejściu, którego miał 
dokonać w Jerozolimie. 
Tymczasem Piotr i towa-
rzysze snem byli zmorze-
ni. Gdy się ocknęli, ujrze-
li Jego chwałę i oby-
dwóch męŜów, stojących 
przy Nim. Gdy oni od-
chodzili od Niego, Piotr 
rzekł do Jezusa: Mistrzu, 
dobrze, Ŝe tu jesteśmy. 
Postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden 
dla MojŜesza i jeden dla 
Eliasza. Nie wiedział 
bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, zjawił 
się obłok i osłonił ich; 
zlękli się, gdy [tamci] 
weszli w obłok. A z obło-
ku odezwał się głos: To 
jest Syn mój, Wybrany, 
Jego słuchajcie! W chwi-
li, gdy odezwał się ten 
głos, Jezus znalazł się 
sam. A oni zachowali 
milczenie i w owym 
czasie nikomu nic nie 
oznajmili o tym, co wi-
dzieli. 



gradzający Najcz. Sercu NMP o godz. 6.30. 
•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne roz-

poczną się w naszej parafii w niedzielę 03 
marca i trwać będą do 6 marca br. Popro-
wadzi je ks. Robert świrek. 

•  W następną niedzielę - 3.03 o godz. 16.00 
w kaplicy Msza św. w int. Ojczyzny.   

•  Dzień skupienia dla Kół RóŜańcowych 
będzie miał miejsce 2 marca /sobota/ w Ba-
zylice Mniejszej Św. Trójcy w Kobyłce. 
Zapisy i informacje u P. Janiny, tel. 507 
478 245. Wyjazd godz.. 8.30 autokarem 
sprzed kościoła. 

•  Społeczny Komitet Obchodów Narodowe-
go Dnia Pamięci „śołnierzy Wyklętych” 
skupia ponad 80 organizacji i środowisk 
patriotycznych, pragnących w dniu 1 marca 
wspólnie uczcić Bohaterów Antykomuni-
stycznego Podziemia. 
Po wojnie z bronią w ręku zginęło ponad 20 
tys. „śołnierzy Wyklętych”. W latach 1944
-1955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 
tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys. 
zostało wykonanych. Ponad 200 tys. pol-
skich patriotów trafiło do więzień i obozów 
pracy, najmłodsi do obozu w Jaworznie 
(chłopcy) i w Bojanowie (dziewczęta). 
W dniu 1 Marca oddajmy Im hołd, wywie-
śmy narodowe flagi, połóŜmy kwiaty 
i zapalmy znicze, przywołajmy we wspo-
mnieniu i w modlitwie. Program kilkudnio-
wych uroczystości jest na stronie interneto-
wej Kurii Warszawsko-Praskiej. 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒  Grzegorz Gronek, kawaler z par. Św. Sta-
nisława Kostki w Warszawie 
Agnieszka Anna Polańska, panna z par. Św. 
Benedykta w Warszawie 

II Niedziela Wielkiego 
Postu – 24.02 

 
 Spojrzeć w niebo 

 
 Nieszczęśliwy, kto nie 
widzi piękna świata, ale 
jeszcze bardziej biedny, kto 
nie słyszy zewnętrznie i 
wewnętrznie, fizycznie i 
duchowo. Od słyszenia 
bowiem prowadzi droga do 
słuchania, do zrozumienia i 
posłuszeństwa, a wreszcie 
do planowania i działania. 
Słyszeć Boga moŜemy tylko 
wtedy, gdy chcemy Go 
słuchać z całej duszy i całym 
sercem, gdy poznajemy 
bezmiar Jego mądrości i 
obecności w historii kaŜdego 
z nas. Wtedy moŜemy udać 
się w drogę – jak Abraham; 
wziąć udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii -  jak św. 
Paweł; wybrać drogę zawie-
rzenia – jak Oblubieniec 
Matki BoŜej. Z Góry Prze-
mienienia mamy zejść na 
drogi codzienności porzuca-
jąc „dawnego człowieka i 
przyoblekając się w człowie-
ka nowego; aby przezwycię-
Ŝyć w sobie to, co cielesne, 
by zwycięŜyło to, co jest 
duchowe; aby nieustannie 
wznosić się od rzeczy, które 
są na ziemi do tych, które są 
na Górze” (Jan Paweł II). 
On ostatecznie „przekształci 
nasze ciało poniŜone na 
podobne do swego chwaleb-
nego ciała...”. PomoŜe nam 
w tym KrzyŜ, który jest 
naszą mocą, który nas 
oczyszcza, wznosi i otwiera 
uczestnictwo w męce i 
zmartwychwstaniu Chrystu-
sa. Zechciejmy widzieć i 
słyszeć te wielkie sprawy 
BoŜe wszystkimi naszymi 
zmysłami. 



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 ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika śukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
Wpłaty na budowę kościoła p.w. 

św. Benedykta moŜna 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. 

lewiński z okazji imie-
nin i Jadwiga Regulska   
1300 zbiorowa: - dz. za 
otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze; + Jadwiga 
Borowska w 10 r.śm.; 
+ Tadeusz Zarzeczny 
w 4 r.śm.; + Helena i 
Andrzej Pełka i ich 
rodzice; + Regina Ha-
lina Łowczykowska w 
30 dniu po śm.; + Ali-
cja i Zdzisław;  
1600 – w int. Ojczyzny 
1800 + Janina w 6 r.śm. 

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 BoŜego 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. UkrzyŜowany rów-
nieŜ 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 Ŝywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i OŜywiciela, 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 Ŝycia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 

800 + Helena i Włady-
sław  
1800 + Maria i Romu-
ald Prochol i cr. Pro-
chol 

3 marca,  
3 NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU  
/REKOLEKCJE/ 

700 – w int. Parafian 
830 zajęta 
1000 – w intencjach 
Ojca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Ma-

ryja, TV Trwam, Na-
szego Dziennika  
1130 + Kazimierz Cho-


