
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 673 
 

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. 

Jóźwik; + Krzysztof Rusi-
niak w 4 r.śm.; + Czesław 
w 4 r.śm., Czesława (k) i 
Janusz Komar; + Henryk 
Bednarski w r.śm. i imie-
niny; + Leszek Żabiński i 
Wacław Boksa; + Ma-
rianna, Henryk, Marian i 
Vera Zarzyccy i zm. z cr.; 
+ rodzice: Konstanty w 
67 r.śm. i Janina w 30 
r.śm. oraz dzieci: Janina, 
Cecylia, Stanisław, To-
masz, Kazimierz i Józef;  
1630 + Tadeusz Kulczycki 
w 2 m-cu po śm.  
1800 – dz.-bł. w int. 
Agnieszki, Klaudii, Ada-
ma Komela w r. ślubu 

 (�) Jakże ważna jest także kulturotwórcza 
rola Chrztu Polski, widoczna najbardziej 
w prowadzonych przez Kościół szkołach, znajdują-
ca swój wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze 
i architekturze. 

Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może 
być celem samym w sobie. Znajomość naszej prze-
szłości pozwala odkrywać i doceniać chrześcijań-
skie korzenie, z których wyrastamy. Służy to patrze-
niu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, 
by w konsekwencji budować naszą przyszłość na 
fundamencie doświadczenia żywego spotkania 
z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycz-
nego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla 
chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, 
stało się impulsem do odnowienia i umocnienia 
naszej wiary. (�) 

Z List Pasterskiego Episkopatu Polski  
„Wierzę w Syna BoŜego”  

Piotra z prośbą o bł. Boże 
dla cr. oraz za + Henrykę 
z okazji imienin, Edward 
i Helena, Jan Chojecki w 
31 r.śm.  
1000 + Stanisława Kosi-
kowska w 45 r.śm. 
1130 + Janina Milch w 9 
r.śm. 
1300 zbiorowa: - dz. za 
32 lata służby ministranc-
kiej Mirosława; - dz.-bł. 
w 98 urodziny Marianny 
Wojciechowskiej z prośbą 
o zdrowie dla niej oraz 
męża Aleksandra; + 
Edward i Jadwiga Woź-
niak, Grażyna Niewia-
domska; + Bolesław 

14 stycznia, wtorek 
700 – dz.-bł. w int. S. 
Weroniki z okazji imienin 
z prośbą o potrzebne łaski 
700 – o pojednanie w 
małżeństwie Rafała i 
Diany  
800 wolna 
1800 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.14/ 

15 stycznia, środa 

700 + Franciszek Boratyń-
ski i zm. z cr. Boratyń-
skich 
700 wolna 
800 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.15/ 
1800 zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - za 
Krucjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Natalia, Wa-
lenty, Helena, Julia, Wła-
dysław, Ireneusz, Lucyna 
Tyl i Ryszard; + Stanisła-
wa (k) i Wiesław Falińscy 
w r.śm.;  

16 stycznia, czwartek 
700 – o Boże bł. i łaski dla 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Chrztu Pańskiego 

12.01.2014 

12 stycznia,  NIEDZIE-
LA CHRZTU PAŃ-

SKIEGO, święto  
700 + Jadwiga i Stanisław 
Pawelscy i zm. Rodziców 
830 + Wacław Borowski i 
zm. Rodziców 
1000 + Walenty i zm. z 
rodziny 
1130 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.12/ 
1300 – dz. w 45 r. ślubu 
Michała i Marii z prośbą 
o dalsze łaski dla cr. 
1630 + Marianna, Józef i 
Jerzy Pośnik, rodz.: Po-
śników i Matyjów, Hanna 
Leszczyńska, Teodozja 
Denisiuk, Leokadia, Wik-
tor i Seweryn Woźniak, 
rodz.: Woźniaków, Mio-
duchowskich i Alberskich  
1800 + Aleksandra (k) i 
Paweł Kępka w 39 r. ich 
śm., Szymon Makulec w 
35 r.śm. 
13 stycznia, poniedzia-

łek 
700 wolna 
800 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.13/ 
800 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy i Piotr Zie-
liński 
1800 + Weronika, Tadeusz 
i Janina Kaczorowscy, 
Józefa (k) i Władysław 
Kowalscy 

Elżbiety z okazji urodzin 
oraz męża, dzieci i wnu-
ków 
700 wolna 
800 + Jadwiga w 6 r.śm., 
Władysław, Pelagia, Wa-
cław, Jan, Stanisław i zm. 
z ich rodzin  
1800 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.16/ 
17 stycznia, piątek, Św. 
Antoniego, opata, wspo-

mnienie 
700 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.17/ 
700 wolna 
800 + Antoni Ziółkowski 
w 32 r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

18 stycznia, sobota 

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.18/ 
1800 + Pelagia Kulawik w 
42 r.śm. 

19 stycznia,  2 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Jadwiga z Wyrwi-
czów Jachner /greg.19/ 
830 – dz.-bł. w urodziny 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Chrztu Pańskiego 

12.01.2014 r. 
•  Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy Okres Naro-

dzenia Pańskiego, dlatego od dzisiejszej niedzieli podczas litur-
gii śpiewamy pieśni Okresu Zwykłego. Jeżeli chcemy zachować 
dawną tradycję śpiewania kolęd aż do 2 lutego możemy je 
wykonywać tylko na przygotowanie darów i zakończenie. 

•  Dziś - 12.01 - po Mszy św. o godz. 10.00 Ks. Proboszcz zapra-
sza Parafialną Radę Duszpasterską na spotkanie opłatkowe na 
plebanii. 

•  Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się koncert kolęd 
najmłodszych dzieci. Zapisy na listę uczestników prowadzi S. 
Paulina. 

•  Dziś o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci i rodziców przygoto-
wujących się do I Komunii św.  

•  Dziś też o godz. 11.00 w salce parafialnej spotkanie grupy 
dziewcząt przygotowujących się do Bierzmowania, a o 
godz.19.00 grupy chłopców. 

• Na kolejny wykład Kursu Biblijnego zapraszamy wszystkich 
chętnych dziś o godz. 19.00 do dolnej kaplicy naszego kościoła. 
Tematem wykładu będzie analiza historyczna i literacka Ewan-
gelii Św. Marka. 

•  Za tydzień w niedzielę - 19.01 - o godz. 16.30 w dolnej kaplicy 
Msza św. dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowa-
nia. 

•  W zakrystii lub kancelarii rozpoczęły się zapisy na przygoto-
wanie do sakramentu Bierzmowania, które będzie miało 
miejsce w przyszłym roku. Zapraszamy gimnazjalistów z klas 
III-ich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spotkaniach i mło-
dzież starszą! 

• Młodzieżowa schola parafialna ponawia swoje zaproszenie na 
próby, które odbywają się w soboty o godz. 10 w salce pod 
kancelarią parafialną.  
Czekamy na wszystkich tych, którzy lubią śpiewać, a kto śpie-
wa – jak mówią - ten dwa razy się modli. 

• 18 stycznia /sobota/ rozpocznie się Tydzień powszechnej mo-
dlitwy o jedność chrześcijan.  

•  Biuro Radia Maryja zaprasza wszystkich swoich członków 
RM do kiosku po odbiór legitymacji członkowskich na lata 
2014/15. 

•  16 stycznia br. /czwartek/ Zarząd Dzielnicy Wawer organizu-
je spotkanie informacyjne dla mieszkańców Osiedli: Anin i 
Międzylesie. Szczegóły na plakacie. 

•  Rozpoczęła się wizyta duszpasterska zwana Kolędą. Odwie-
dzać będziemy wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 
10.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, wody święconej 
i kropidła. Mieszkańców domów jednorodzinnych zachęcamy 
do pozostawiania uchylonych furtek.  
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się według 
następującego porządku: 

poniedziałek - 13 stycznia:  
 ul. Zambrowska blok 8A, 
 10A i 11 - jeden ksiądz, 
 12 od godz. 17.30, 

Iz 42,1-4.6-7 

Dz 10,34-38 

Pan ześle pokój 
swojemu ludowi 
Mt 3,13-17  

 Jezus przy-
szedł z Galilei nad 
Jordan do Jana, 
żeby przyjąć chrzest 
od niego. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, 
mówiąc: To ja po-
trzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przy-
chodzisz do mnie? 
Jezus mu odpowie-
dział: Pozwól teraz, 
bo tak godzi się 
n am  w yp e ł n i ć 
wszystko, co spra-
wiedliwe. Wtedy 
Mu ustąpił. A gdy 
J e z u s  z o s t a ł 
ochrzczony, natych-
miast wyszedł z 
wody. A oto otwo-
rzyły Mu się niebio-
sa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępujące-
go jak gołębicę i 
przychodzącego na 
Niego. A głos z 
nieba mówił: Ten 
jest mój Syn umiło-
wany, w którym 
mam upodobanie. 

 13 od godz. 18.00, 
 ul. Pazińskiego 2, 
 ul. Zorzy domy jednorodzinne od godz. 17.00; 
wtorek - 14 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 1, 
 1A od godz. 17.00, 
 1B, 
 1C,  

1D od godz. 17.00, 
1E od godz. 17.00,  
1F i 1G od godz. 17.00,  

 3 od godz. 19.00, 
 3A od godz. 18.00, 
 3B od godz. 19.00; 
środa - 15 stycznia:  
 ul. Pazińskiego 3C i 3D - jeden ksiądz, 
 4, 
 5,  
 5A od godz. 18.00,  
 5B od godz. 19.00,  
 7 od godz. 17.00, 
 9 od godz. 19.00, 

11 od godz. 18.00;  
 ul. Pazińskiego domki od godz. 19.00; 
czwartek - 16 stycznia: 
 ul. Pazińskiego 6 od godz. 16.00 – dwóch księży, 
 ul. Zorzy 26 od godz. 17.00, 
 26A o godz. 18.00,  
 26B od godz. 18.00; 
piątek - 17 stycznia:  
 ul. Zorzy 28, 

28A od godz.17.00, 
28B, 

 30, 
30A od godz. 17.30, 
30B od godz. 18.00, 
32 od godz. 18.00, 
32A od godz. 19.00, 

 32B od godz. 19.00; 
sobota - 18 stycznia:  
 ul. Stradomska od godz. 10.00 od numerów początkowych - 

strona parzysta - jeden ksiądz, strona nieparzysta - drugi 
ksiądz, od ul. B. Czecha numery parzyste i nieparzyste trzeci 
ksiądz; ul. Pożaryskiego od VIII Poprzecznej, ul. X, XI i XII 
Poprzeczna jeden ksiądz. 
Prosimy mieszkańców bloków o odbiór kartek z informacją 
o kolędzie. Na czas kolędy kancelaria parafialna jest czyn-
na tylko rano i bezpośrednio przed i po mszy św. wieczornej. 

•  Zachęcamy do lektury styczniowego numeru naszej Salve 
Regina, w którym m. in. wybór najciekawszych wywiadów z 
księżmi, którzy kiedyś posługiwali w naszej parafii.  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym tygodniu. 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Tomasz Dmochowski, kawaler z par. tut. 
Katarzyna Elżbieta Niedziałek, panna z par. Św. Ap. Jana i 
Pawła w Warszawie 

Niedziela Chrztu Pańskiego – 
12.01 

 Ewangeliczna refleksja 

 Dzisiejsza Ewangelia 
prowadzi nas prostą drogą do 
naszego chrztu – inicjacji 
chrześcijanina. Jezus przycho-
dzi nad Jordan jako jeden z 
wielu. Dziwny jest dialog Jana 
z Jezusem. Syn Boży – Jezus 
Chrystus, prosi o chrzest. A 
więc wkracza we wszystko, co 
jest z człowieczeństwem 
związane, prócz grzechu. 
Podąża tam, dokąd idą wszy-
scy ludzie. Staje w rzędzie 
pokutujących i przyjmujących 
rytm oczyszczenia. Bóg Ojciec 
zaświadcza o Jezusie, że jest 
Jego Synem umiłowanym. Jest 
więc Tym, na którego czekano. 
To świadectwo złożone w 
miejscu wielkiego zgromadze-
nia – jest formą uroczystej 
prezentacji Jezusa. Jest dal-
szym ciągiem Objawienia – 
Epifanii. Cała Trójca Święta 
objawia Siebie w Jedności. Żar 
Ducha poprowadzi odtąd 
Jezusa na pustynię, do Galilei, 
do Jerozolimy i na Golgotę. 
Będąc pośród nas stał się naszą 
nadzieją i celem, znakiem i 
wyzwaniem, tym kogo poszu-
kujemy i na kogo czekamy. 
Jezus uniżył się przyjmując 
chrzest Janowy, a Bóg wywyż-
szył Go zsyłając na Niego 
Ducha Świętego i namaszcza-
jąc Go Nim. Stąd i nazwa: 
„Pomazaniec – Mesjasz”. Bóg 
zaświadczył o Jezusie, że jest 
Jego Synem umiłowanym. To 
są słowa skierowane do 
wszystkich, którzy przyjęli 
chrzest. To oni muszą zdobyć 
się na odwagę świadczenia – 
słowem i czynem – o swojej 
wierze, o Chrystusie ukrzyżo-
wanym i zmartwychwstałym, o 
miłości Boga do człowieka. 
My także zobowiązani jeste-
śmy życiem swoim świadczyć, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
którego Ojciec dał dla naszego 
zbawienia i zjednoczenia z 
Nim. 


