
towie; + Krystyna Ory-
ga-Helwich z okazji 
urodzin; + Anna Socha 
i Zbigniew Popielski; + 
Anna Nowosielska w 1 
r.śm. i Jan Kowalski 27 
r.śm.;  
1600 + Bożena Bie-
drzycka w 2 r.śm. 
1800 + Helena Zalew-
ska, Zbigniew Marcin-
kiewicz i Lidia Adler 

18 marca,  
poniedziałek  

700 + S. Celesta 
800 + Anna Ciesielska 
w 1 r.śm. 
1800 zajęta 

19 marca, wtorek, 
ŚW. JÓZEFA, OB-
LUBIE ŃCA NMP, 

uroczystość 
700 wolna 
800 + Józef, Magdalena, 
Władysław, Jadwiga, 
Wacław, Pelagia, Sta-
nisław, Jan i zm. z cr.: 
Grochowskich i Okliń-
skich 
1800 + Józef Kobyliński 

20 marca, środa  
700 wolna 
800 + Józef i Marianna 
Prasuła, Józef Gize-
iwicz, Józef i Aleksan-
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17 marca, 5 NIE-
DZIELA WIELKIE-

GO POSTU 
700 – w int. Parafian 
830 + Kazimiera (k) 
Zachara 
1000 + Marian Chmiel, 
jego matka Józefa (k) 
w r. urodzin, Aleksan-
der Łopatka w 10 r.śm. 
1130 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Zbysława 
1300 zbiorowa: - w int. 
Bogdana; - w int. Wan-
dy z okazji 70 urodzin 
o potrzebne łaski i Bo-
żą opiekę; - o zdrowie i 
szczęśliwą operację i 
bł. Boże dla Michała; - 
o wszelkie potrzebne 
łaski dla Zbigniewa 
Darkowskiego; + Józe-
fa (k), Aleksander, 
Józefa (k), Michał, 
Edmund i Leszek So-
wa; Barbara Borowa w 
2 r.śm.; + Józef i Jan, 
Zofia i Anna Rozalia, 
cr. Reków i Majchrza-
ków; + Halina Godlew-
ska z racji urodzin; + 
Antoni i Zbigniew Ja-
sińscy w 15 r.śm.; + 
Janina w 1 r.śm. i Sta-
nisław w 5 r.śm. Sała-

dra Gizewicz  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego introniza-
cję w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając swoje Ślu-
by Jasnogórskie; + 
Natalia Zabadała w 30 
dniu po śm.; + Józef 
Szymański;  

21 marca, czwartek 
700 wolna 
800 + Józefa (k) Pu-
dłowska, Józef Sawicki 
i Maria Lisiak 
1800 + Jacek i Walde-
mar Kruszewscy, Piotr 
Zieliński  

22 marca, piątek 
700 wolna 
800 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Wielkiego Postu 

17.03.2013 r. 
 

•  Dziś /17.03/ odbędzie się przed wejściem 
do naszego kościoła zbiórka do puszek 
dla polskich harcerzy i ich rodzin na Wi-
leńszczyźnie. Zbiórkę organizuje Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej pod kierow-
nictwem O. Jerzego Świderskiego SJ. 

•  Dziś - 17.03 - zapraszamy wszystkich 
kandydatów do Bierzmowania razem z 
rodzicami na Msze św. o 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.  

•  W najbliższy wtorek - 19.03 - uroczy-
stość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Te-
go dnia przypada też 8 rocznica sakry 
biskupiej Pasterza naszej diecezji Ks. 
Abpa Henryka Hosera SAC - pamiętajmy 
o biskupie ordynariuszu w naszej modli-
twie. 

•  22.03 - w piątek po mszy św. godz. 18.00 
zapraszamy na wspólną - jedną w tym 
dniu - Drogę Krzy żową ulicami: 
Bosmańską, Trawiastą i VI Poprzeczną. 
Przynosimy ze sobą lampiony.  
Drogi Krzyżowej o godz. 17.15 w tym 
dniu nie będzie.  

•  Za tydzień w niedzielę o godz. 17.15 
ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym. 

•  W związku z Niedzielą Palmową zapra-

Iz 43,16-21 
Pan Bóg uczynił wiel-
kie rzeczy dla nas 
Flp 3,8-14 
J 8,1-11 

 Jezus udał się na 
Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. 
Cały lud schodził się do 
Niego, a On usiadłszy 
nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryze-
usze przyprowadzili do 
Niego kobietę którą po-
chwycono na cudzołóstwie, 
a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do Niego: 
Nauczycielu, tę kobietę 
dopiero pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie 
kamienować. A Ty co 
mówisz? Mówili to wysta-
wiając Go na próbę, aby 
mieli o co Go oskarżyć. 
Lecz Jezus nachyliwszy się 
pisał palcem po ziemi. A 
kiedy w dalszym ciągu Go 
pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy 
rzuci na nią kamień. I 
powtórnie nachyliwszy się 
pisał na ziemi. Kiedy to 
usłyszeli, wszyscy jeden po 
drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, 
aż do ostatnich. Pozostał 
tylko Jezus i kobieta, stoją-
ca na środku. Wówczas 
Jezus podniósłszy się rzekł 
do niej: Kobieto, gdzież 
oni są? Nikt cię nie potę-
pił? A ona odrzekła: Nikt, 
Panie! Rzekł do niej Jezus: 
I Ja ciebie nie potępiam. - 
Idź, a od tej chwili już nie 
grzesz. 



szamy dzieci z rodzinami do wzięcia 
udziału w  konkursie w dwóch katego-
riach: na najwyższą i najbardziej oryginal-
ną palmę. Rozwiązanie konkursu na mszy 
św. w niedzielę 24.03 o godz. 11.30. 

•  Przypominamy, że skarbonkę Caritas 
przynosimy do kościoła w Niedzielę Pal-
mową. Tego też dnia i dzień wcześniej - w 
sobotę - Parafialny zespół Caritas będzie 
zbierał żywność i ofiary na paczki świą-
teczne dla rodzin potrzebujących wsparcia 
w naszej parafii.  

•  Prosimy także o przynoszenie 
„zielonego” z ogródków potrzebnego do 
wykonania palm w naszej parafii. Osoby 
chętne do pomocy w przygotowaniu palm 
na Niedzielę Palmową zapraszamy przez 
cały nadchodzący tydzień w ciągu dnia do 
salki katechetycznej. 

•  Spotkaniu męskiej Róży Różańcowej w 
najbliższą niedzielę - 24.03 - po Mszy św. 
o godz. 10.00. 

•  W niedzielę 24 marca Stowarzyszenie 
„Chata z pomysłami” zaprasza na kier-
masz wyrobów  świątecznych. Dochód 
zostanie przeznaczony na potrzeby ośrod-
ka dla osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną prowadzonego przez Stowarzysze-
nie w budynku dawnego kina. Zapraszamy 
po Mszach świętych o godz. 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00.  

•  Ofiarami do puszki Dar Serca przygoto-
wujemy dekorację Grobu Pańskiego i 
Ciemnicy. 

•  Są wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. 

V Niedziela  
Wielkiego Postu – 17.03 

 
 Porządek Boży 

 
 W normalnym porządku 
rzeczy przestępstwo winno 
być ukarane, a winę należy 
odpokutować. Tego domaga-
ją się uczeni w piśmie. Ale 
czy ta kara wszystko napra-
wi? Gdzie leży korzeń zła? 
Jezusowi też zarzucano, że 
trzyma z grzesznikami. Tak 
określano wtedy „elementy 
asocjalne”. Jezus chce usu-
nąć zło z korzeniami. Zło – a 
nie człowieka. Dla człowieka 
uniżył samego siebie aż do 
śmierci krzyżowej. Na dnie 
upadku człowieka powstaje 
nowy porządek Boży. Cho-
dzi o świadomość całego 
człowieka, o doświadczenie 
głębokiej wspólnoty z Chry-
stusem aż do udziału w Jego 
cierpieniach, śmierci i zmar-
twychwstaniu. Dążenie do 
tej doskonałości polega na 
tym, aby wciąż na nowo 
dawać się ogarniać wielkiej 
mocy Chrystusa. Wszystko 
bowiem możemy w Tym, 
który nas umacnia. Czas 
męki i śmierci nie jest prze-
graną, ale zwycięstwem. Z 
krzyża wszystkich pociąga 
do Siebie, rodzi nowe przy-
mierze. Drzewo, które chcia-
łoby tylko kwitnąć, samo 
skazywałoby się na śmierć. 
Musi w odpowiednim czasie 
poświęcić kwiat dla owo-
ców. W historii zbawienia 
istnieje nie tylko wielka 
przeszłość, ale jest jeszcze 
wspanialsza przyszłość. Na 
dnie upadku, w centrum 
chaosu, pośród katastrof 
dziejowych rodzą się zbaw-
cze inicjatywy Boga, po-
wstaje nowy porządek Boży. 
Wielki Post jest dla nas tą 
odpowiednią porą. 



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. 

Boże dla Hanny, Ja-
dwigi i cr.  
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak w 10 r.śm.  
1130 + Witold Żak w 5 
r.śm. 
1300 + Jerzy Szybka w 
1 r.śm.  
1600 – w int. urodzino-
wej o bł. Boże i opiekę 
Matki Bożej dla ks. 
Adama  
1800 + Aleksander, 
Stanisław, Katarzyna, 
Janina i Anna Laskus, 
Aleksandra (k) i Ro-
man Bieńkowscy 

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. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Janina i 
Michał Misztal, Stefa-
nia, Jan i Zdzisław 
Karcz;  

23 marca, sobota 
700 – dz.-bł. w 6 uro-
dziny Kacpra  
800 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Frances 
1800 + Wiktoria Miecz-
nikowska w 2 r.śm. 
24 marca, NIEDZIE-
LA PALMOWA M Ę-

KI PAŃSKIEJ 
700 + Marian Gałecki w 
11 r.śm. 
830 – o zdrowie i bł. 


