
nie pewnych spraw 
800 – dz. za szczęśliwe 
rozwiązanie z prośbą o 
dalszą opiekę MB dla cr. 
1800 + Stanisław w 30 
r.śm., Anna i Genowefa 
Baranek, Maria i Franci-
szek Luchowscy, Hen-
ryk Bogucki, zm. z cr. 
Baranków, Osiaków i 
Luchowskich 

13 marca, środa  
700 + Stanisław Zientak 
w 2 r.śm. 
800 wolna 
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 
Ewangelii wypełniając 
swoje Śluby Jasnogór-
skie; - o BoŜe bł. i po-
trzebne łaski dla soleni-
zantów: BoŜeny Mięk-
czyńskiej i Patryka Gó-
reckiego, ich rodziców i 
rodzeństwa oraz o miło-
sierdzie BoŜe dla Danie-

INTENCJE MSZALNE 

 4 Niedziela  
Wielkiego Postu 

10.03.2013 

10 marca, 4 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO PO-

STU /LAETARE/ 
700 – w int. Parafian 
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 + Jan, Teresa, Zyg-
munt i Jadwiga  
1130 + Maria, Genowefa, 
Halina i Wanda    
1300 + Helena i Bole-
sław, ich synowie oraz 
Franciszek i Sławomir 
Jedynak 
1600 wolna 
1800  + Wanda i Feliks 
Chejewscy, Zofia, ElŜ-
bieta, Irena i Jerzy Ze-
mbowicz, Krystyna i 
Kazimierz PieniąŜek, 
Jadwiga Wilczańska i 
zm. z ich rodzin 
11 marca, poniedziałek  
700 – o łaskę zdrowia dla 
Tadeuszka  
800 + Janina i Ignacy 
Kowalik w 20 r.śm. 
1800 + Jolanta RyŜko w 
23 r.śm. 

12 marca, wtorek  
700 – za wstawiennic-
twem św. Judy Tade-
usza, św. Rity i św. Eks-
pedyta o udane załatwie-

li w 30 dniu po śm.; + 
Jolanta Polczyk; + Kry-
styna Saganek z okazji 
imienin, Krystyna i Ka-
zimiera w dniu ich uro-
dzin, Wojciech w 4 r.śm. 
i zm. z rodz. Pietrusiń-
skich i Ziółkowskich; + 
Stanisław Zientak w 2 
r.śm.;  

14 marca, czwartek 
700 + S.  
800 + Helena i Ignacy 
Strzała i ich dzieci 
1800 + Ignacy Prokop w 
17 r.śm.  

15 marca, piątek 
700 + Helena Siarkie-
wicz, cr.: Lodowskich i 
Siarkiewiczów 
800 + Bronisław, Jan, 
Katarzyna i Janina 
Szyszko, Gabriela i Sta-
nisław Knor, Barbara i 
Janusz Lechniak 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Marian Damian 
Dubrzyński w 4 r.śm.;   

16 marca, sobota 
700 + S. Nikodema  
800 wolna 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Wielkiego Postu 

10.03.2013 r. 
 

• Najserdeczniejsze podziękowania składa-
my wszystkim, którzy pomogli naszej 
wspólnocie parafialnej w Rekolekcjach. 
Bóg zapłać Księdzu Robertowi - rekolek-
cjoniście, kapłanom posługującym w Sakra-
mencie Pokuty, Panu Organiście i młodzie-
Ŝy, Siostrze ElŜbiecie i Pani z plebanii, oraz 
wielu innym osobom oddanym sercem w 
dziele Ewangelizacji. 

• Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeź-
wość oraz do składania i odnawiania przy-
rzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrze-
czeń wyłoŜona jest w Kaplicy Matki BoŜej. 

•  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. 

•  W dzisiejszą niedzielę - 10.03 o godz. 
16.00 Msza św. dla dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św. i ich rodziców. 

•  Dziś - 10.03 - na Mszach św. o 8.30 i 10.00 
wystąpi Zespół „Zbrucz” z Tarnopola na 
Ukrainie. W swoim repertuarze zaprezentu-
je wielkopostne pieśni religijne. Po Mszach 
św. będzie moŜna nabyć płytę z ich nagra-
niami.  
A o godz. 13.00 wystąpi Warszawski Chór 
„Polonia” pod dyrekcją Zbigniewa Sza-
blewskiego. Po Mszy św. chór zaprasza na 
koncert pasyjny. 

•  Przez najbliŜszy tydzień prowadzimy jesz-
cze zapisy na kandydatów do sakr. Bierz-
mowania. Zapraszamy gimnazjalistów klas 

Joz 5,9-12 

Skosztujcie wszyscy, 
jak dobry jest Pan Bóg 
2 Kor 5,17-21 

Łk 15,1-3,11-32 

 W owym czasie 
(…) szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie. Ten przyj-
muje grzeszników i jada z 
nimi. Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: 
Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Młodszy z 
nich rzekł do ojca: Ojcze, 
daj mi część majątku, która 
na mnie przypada. Podzielił 
więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy 
syn, zabrawszy wszystko, 
odjechał w dalekie strony i 
tam roztrwonił swój mają-
tek, Ŝyjąc rozrzutnie. A gdy 
wszystko wydał (…) wybrał 
się więc i poszedł do swoje-
go ojca. (…) Lecz ojciec 
rzekł do swoich sług: Przy-
nieście szybko najlepszą 
szatę i ubierzcie go; dajcie 
mu teŜ pierścień na rękę i 
sandały na nogi. Przypro-
wadźcie utuczone cielę i 
zabijcie: będziemy uczto-
wać i bawić się, poniewaŜ 
ten mój syn był umarły, a 
znów oŜył; zaginął, a odna-
lazł się. I zaczęli się bawić. 
Tymczasem starszy jego syn 
przebywał na polu. Gdy 
wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. 
(…) Na to rozgniewał się i 
nie chciał wejść; wtedy 
ojciec jego wyszedł i tłuma-
czył mu. (…)  Moje dziec-
ko, ty zawsze jesteś przy 
mnie i wszystko moje do 
ciebie naleŜy. A trzeba się 
weselić i cieszyć z tego, Ŝe 
ten brat twój był umarły, a 
znów oŜył, zaginął a odna-
lazł się. 



II i III oraz starszą młodzieŜ z naszej parafii 
do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Za-
praszamy wszystkich kandydatów razem z 
rodzicami na Msze św. w najbliŜszą nie-
dzielę - 17.03 - na godz. 16.00 do dolnej 
kaplicy. 
•  Spotkanie grupy dziewcząt przygotowu-

jących się do sakr. Bierzmowania w Nie-
dzielę Palmową - 24.03 - o godz. 16.15 w 
salce katechetycznej. 
•  Rekolekcje dla dzieci i młodzieŜy naszych 

szkół rozpoczną się w poniedziałek - 11.03 
a zakończą 13.03 - w środę. 
•  W związku ze zbliŜającą się Niedzielą Pal-

mową zapraszamy dzieci z rodzinami do 
wzięcia udziału w  konkursie w dwóch 
kategoriach: na najwyŜszą i najbardziej ory-
ginalną palmę. Rozwiązanie konkursu na 
mszy św. w niedzielę 01.04 o godz. 11.30. 
•  Prosimy takŜe o przynoszenie „zielonego” 

z ogródków potrzebnego do wykonania 
palm w naszej parafii. 
•  Zachęcamy do zapoznania się z nowym 

numerem Salve Regina. Poświęcony jest on 
współczesnym świątyniom - ich architektu-
rze i wystrojowi. Nowy numer SR jest wy-
łoŜony na stoliku pod chórem.  
•  W najbliŜszą niedzielę 17.03 odbędzie się 

przed wejściem do naszego kościoła zbiór-
ka do puszek dla polskich harcerzy i ich 
rodzin na Wileńszczyźnie. Zbiórkę organi-
zuje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
pod kierownictwem o. Jerzego Świderskie-
go SJ 
•  Zachęcamy do modlitwy za kardynałów 

biorących udział w konklawe, szczegóły na 
stornie http://adoptacardinal.org/. 
•  Są wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

IV Niedziela Wielkiego 
Postu – 10.03 

 
 Radość przebaczania 

 
 Bóg w swoim 
miłosierdziu jest zatroska-
ny o to, co się zgubiło i co 
potrzebuje pomocy. Ocze-
kuje na nasze wyjście z 
niewoli zła i hańby. Kiedy 
moŜe przebaczyć, cieszy 
się, podobnie jak się cie-
szył, kiedy powołał do 
istnienia wszystkie stwo-
rzenia. Bóg – Miłość nie-
skończona chce wydobyć z 
upadku i przyprowadzić do 
siebie wszystko, „co było 
zginęło” i uczynić „ no-
wym stworzeniem” przez 
Jezusa, Syna Swego, który 
jest „drogą, prawdą i Ŝy-
ciem”. Św. Paweł, który 
sam na sobie doświadczył 
tej przemiany mówi o 
nowym narodzeniu i o 
nowym stworzeniu. Tę 
posługę przemiany moŜe-
my dokonywać nie tylko na 
sobie, ale i cały świat czy-
nić lepszym, przywracać 
mu „oblicze nowe”, odsu-
wać od „muru płaczu”. Jest 
to program nie tylko na 
Wielki Post. KaŜdy dzień 
naszego Ŝycia moŜe i powi-
nien przynosić owoce na-
szej wiary, nadziei i miło-
ści. Hojność  BoŜego Miło-
sierdzia nie moŜe być 
zmarnowana. 
 
Kamienistą pustą drogą 
marnotrawny wraca syn 
Z opuszczoną cięŜką gło-
wą, pełnym sercem swoich 
win. 
Wtem na drodze ku domo-
wi kogoś widać z daleka, 
To jest ojciec siwowłosy, 
otwarł ręce i czeka. (JP) 



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. 

Józef i Jan, Zofia i Anna 
Rozalia, cr. Reków i 
Majchrzaków; + Halina 
Godlewska z racji uro-
dzin; + Antoni i Zbi-
gniew Jasińscy w 15 
r.śm.; + Janina w 1 r.śm. 
i Stanisław w 5 r.śm. 
Sałatowie; + Krystyna 
Oryga-Helwich z okazji 
urodzin; + Anna Socha 
w 3 r.śm. i Zbigniew 
Popielski;  
1600 + BoŜena Biedrzyc-
ka w 2 r.śm. 
1800 + Helena Zalewska, 
Zbigniew Marcinkie-
wicz i Lidia Adler 

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. 

1800 + Józef Kobyliński 
17 marca,  

5 NIEDZIELA WIEL-
KIEGO POSTU 

700 – w int. Parafian 
830 + Kazimiera (k) 
Zachara 
1000 zajęta 
1130 – o zdrowie i bł. 
BoŜe dla Zbysława 
1300 zbiorowa: - w int. 
Bogdana; - w int. Wan-
dy z okazji 70 urodzin o 
potrzebne łaski i BoŜą 
opiekę; + Józefa (k), 
Aleksander, Józefa (k), 
Michał, Edmund i Le-
szek Sowa; Barbara 
Borowa w 2 r.śm.; + 


