
Alicja i Zdzisław; + 
Czesław;  
1600 – w int. Ojczyzny 
1800 + Janina w 6 r.śm. 
4 marca, poniedziałek, 
ŚW. KAZIMIERZA, 

KRÓLEWICZA,  
święto,  

REKOLEKCJE 
700 – w int. ks. Kazimie-
rza z okazji imienin 
1000 + Magdalena Onil-
ka i Kazimierz  
1800 + Helena Piotrow-
ska, Kazimierz Mazek i 
ich rodzice 
1930 – Kazimierz Bigo-
szewski, Dezyderia, 
Władysław i Kazimiera  

5 marca, wtorek,  
REKOLEKCJE 

700 + zm. z rodz. Gałec-
kich, Paczuskich i Ko-
sieradzkich 
1000 + Kazimierz, Józefa 
(k), Franciszek i Emilia  
1800 zajęta 
1930 + Janina, Ignacy i 
Seweryn Pawlak 

6 marca, środa,  
REKOLEKCJE 

700 + Katarzyna i Józef  
1000 + Rozalia w 27 
r.śm., Jan, Anna i Woj-
ciech Złomańczuk, Bo-
gumiła Nowosadzka 

INTENCJE MSZALNE 

 3 Niedziela  
Wielkiego Postu 

03.03.2013 

3 marca,  
3 NIEDZIELA WIEL-

KIEGO POSTU,  
/REKOLEKCJE/ 

700 – w int. Parafian 
830 zajęta 
1000 – w intencji dzięk-
czynnej za 8 lat pontyfi-
katu Ojca św. Benedyk-
ta XVI, o światło Ducha 
św. dla kolegium kardy-
nalskiego przy wyborze 
nowego papieŜa, w int. 
Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-

nika  
1130 + Kazimierz Chole-
wiński z okazji imienin i 
Jadwiga Regulska   
1300 zbiorowa: chrzty: 
Kinga Korzeniewska, 
Bartłomiej Andrzej Fi-
jałkowski; - dz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o 
dalsze; - w int. Agniesz-
ki Machoń z okazji 18 
urodzin o potrzebne 
łaski i BoŜe bł.; + Ja-
dwiga Borowska w 10 
r.śm.; + Tadeusz Za-
rzeczny w 4 r.śm.; + 
Helena i Andrzej Pełka i 
ich rodzice; + Regina 
Halina Łowczykowska 
w 30 dniu po śm.; + 

1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata i prośbą o 
jego intronizację w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - za 
Krucjatą RóŜańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, KrzyŜowi i Ewan-
gelii wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; + 
Tomasz Burzecki; + 
Helena Jasieńska w 30 
dniu po śm.;  
1930 – o światło i dary 
Ducha św. oraz BoŜe bł. 
doktora Barczentewicza  

7 marca, czwartek 
700 + Jadwiga i Witold 
Młynarczyk 
800 + Stanisław Jaro-
sławski 
1800 – dz.-bł. w 88 uro-
dziny Eugeniusza  

8 marca, piątek 
700 + Bogumiła i Zdzi-
sław Wąsak, zm. z rodz. 
Wąsaków i Ramów 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkiego Postu 

3.03.2013 r. 
 

•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 
rozpoczynają  się w naszej parafii dziś i 
potrwają do środy 6 marca włącznie. 
Msze św. z nauką rekolekcyjną w dni 
powszednie będą odprawiane w godz. 
7.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Prowadzić je 
będzie ks. Robert świrek. Do sakramen-
tu pokuty będzie moŜna przystępować 
juŜ na pół godziny przed kaŜdą mszą św. 
W czasie rekolekcji Mszy św. o godz. 
8.00 nie będzie! 

•  Zachęcamy do pokuty i modlitwy o 
trzeźwość oraz do składania i odnawia-
nia przyrzeczeń trzeźwościowych. Księ-
ga Przyrzeczeń wyłoŜona jest w Kapli-
cy Matki BoŜe.  

•  W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.00 w 
kaplicy Msza św. w int. Ojczyzny. 

•  W kaŜdą niedzielę Wielkiego Postu o 
godz. 17.15 uczestniczymy w Gorzkich 
śalach z kazaniem pasyjnym. 

•  Droga KrzyŜowa w kaŜdy piątek Wiel-
kie Postu o godz. 17.15 i 19.00. 

•  Spotkanie grupy chłopców przygoto-
wujących się do sakr. Bierzmowania w 
najbliŜszy czwartek - 7.03 o godz. 19.00 
w salce parafialnej. 

•  W najbliŜszą niedzielę - 10.03 o godz. 
16.00 Msza św. dla dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców. 

Wj 3,1-8a.13-15 

Pan jest łaskawy, 
pełen miłosierdzia 
1 Kor 10,1-6.10-12  

Łk 13,1-9 

 W tym czasie 
przyszli niektórzy i donie-
śli Mu o Galilejczykach, 
których krew Piłat zmie-
szał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: 
CzyŜ myślicie, Ŝe ci Gali-
lejczycy byli większymi 
grzesznikami niŜ inni 
mieszkańcy Galilei, Ŝe to 
ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszy-
scy podobnie zginiecie. 
Albo myślicie, Ŝe owych 
osiemnastu, na których 
zwaliła się wieŜa w Siloam 
i zabiła ich, było większy-
mi winowajcami niŜ inni 
mieszkańcy Jerozolimy? 
Bynajmniej, powiadam 
wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy tak 
samo zginiecie. I opowie-
dział im następującą przy-
powieść: Pewien człowiek 
miał drzewo figowe zasa-
dzone w swojej winnicy; 
przyszedł i szukał na nim 
owoców, ale nie znalazł. 
Rzekł więc do ogrodnika: 
Oto juŜ trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam 
owocu na tym drzewie 
figowym, a nie znajduję. 
Wytnij je: po co jeszcze 
ziemię wyjaławia? Lecz on 
mu odpowiedział: Panie, 
jeszcze na ten rok je pozo-
staw; ja okopię je i obłoŜę 
nawozem; moŜe wyda 
owoc. A jeśli nie, w przy-
szłości moŜesz je wyciąć. 



•  10 marca na Mszach św. o 8.30 i 10.00 
wystąpi Zespół „Zbrucz” z Tarnopola 
na Ukrainie. W swoim repertuarze za-
prezentuje wielkopostne pieśni religijne. 
Po Mszach św. będzie moŜna nabyć pły-
tę z ich nagraniami.  
A o godz. 13.00 wystąpi Warszawski 
Chór „Polonia” pod dyrekcją Zbignie-
wa Szablewskiego. Po Mszy św. chór 
zaprasza na koncert pasyjny. 

•  Przez najbliŜszy miesiąc prowadzimy 
zapisy na kandydatów do sakr. Bierz-
mowania. Zapraszamy gimnazjalistów 
klas II i III oraz starszą młodzieŜ z na-
szej parafii do zakrystii lub kancelarii 
parafialnej. Zapraszamy wszystkich kan-
dydatów na Msze św. w niedzielę - 
17.03 - na godz. 16.00 do dolnej kaplicy. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy 
czwartek m-ca. Tego dnia koronka do 
Miłosierdzia BoŜego i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu od godz. 15.00. 

•  Rekolekcje dla dzieci i młodzieŜy na-
szych szkół rozpoczną się w poniedzia-
łek - 11.03 a zakończą 13.03 - w środę. 

•  Zachęcamy do zapoznania się z nowym 
numerem Salve Regina. Poświęcony 
jest on współczesnym świątyniom - ich 
architekturze i wystrojowi. 

•  W piątek i sobotę o godz. 8.00 są wolne 
intencje mszalne. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒  Grzegorz Gronek, kawaler z par. Św. 

Stanisława Kostki w Warszawie 
Agnieszka Anna Polańska, panna z par. 
Św. Benedykta w Warszawie 

III Niedziela Wielkiego 
Postu – 3.03  

 
Potrzeba nawrócenia 

 
 Wszystko, co nas ota-

cza moŜe być dla nas jak 
gorejący krzak z góry 
Horeb, z którego MojŜesz 
słyszy głos Boga. Wszyscy 
bowiem wobec Boga jeste-
śmy równi, by słuchać 
głosu Pana i jednakową 
mamy szansę zbawienia. 
Naszą obecną rzeczywi-
stość określa to, co się raz 
dokonało i dokonuje. Bóg 
– zanim się do Niego zbli-
Ŝymy – Ŝąda od wszyst-
kich oczyszczenia serca z 
małostkowości, pychy, 
gnuśności duchowej i ze 
wszystkich złych skłonno-
ści. Jesteśmy często jak 
drzewo figowe, które 
wprawdzie przyjęło dar 
Ŝycia, ale owoców nie 
przynosi. Dzięki Chrystu-
sowi otrzymaliśmy moŜli-
wość dostępu do Boga i 
wszyscy moŜemy to reali-
zować. Ale najpierw wszy-
scy potrzebujemy nawró-
cenia. Wspólnie bowiem 
doświadczamy zła, wspól-
nie bolejemy nad nieszczę-
ściami, wspólnie teŜ musi-
my pokutować i nawracać 
się. O tę wspólną odpowie-
dzialność zwraca się teŜ 
Matka BoŜa w znanych 
objawieniach. Nie dajmy 
się zwycięŜać złu, ale zło 
dobrem zwycięŜajmy. 
Czas nagli. Tragiczne 
wydarzenia przytoczone w 
Ewangelii dzisiejszej 
ostrzegają nas przed od-
wlekaniem naszych decy-
zji. 



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. 

10 marca,  
4 NIEDZIELA WIEL-

KIEGO POSTU 
700 – w int. Parafian 
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 + Jan, Teresa, Zyg-
munt   
1130 + Maria, Genowefa, 
Halina    
1300 + Helena i Bole-
sław, ich synowie oraz 
Franciszek i Sławomir 
Jedynak 
1600 zajęta 
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 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 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Emilia Białkow-
ska w 1 r.śm. i Czesław 
SkarŜyński; + Helena 
Danielak w 30 dniu po 
śm.;  

9 marca, sobota 
700 + Janina i Józef Wo-
jewódzcy, Stanisława 
(k) i Piotr MęŜyńscy 
oraz zm. z cr. Woje-
wódzkich i MęŜyńskich 
800 wolna 
1800 – dz. za 50 lat 
szczęśliwego małŜ. Ja-
dwigi i Andrzeja z proś-
bą o bł. na następne lata 

 


