
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. 

830 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.26/ 
1000 – Aby kapłani, za-
konnicy i świeccy wiel-
kodusznie współpraco-
wali w misji ewangeliza-
cyjnej, a mądrość i do-
świadczenie osób w 
podeszłym wieku były 
uznawane w Kościele i 
w społeczeństwie 
1130 + Zofia Broda w 15 
r.śm. 
1300 + Edward Iwanow-
ski w 25 r.śm.  
1630 wolna  
1800 + Natalia i Czesław 
Jaszczur, Władysława 
(k) i Franciszek Staszek 

 (�) 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”  

za pośrednictwem MB; - 
o dar przebaczenia i 
pojednanie dla rodziców;  

25 stycznia, sobota 
700 wolna 
800 + Alfreda (k) i Bole-
sław Gebel, Teresa Za-
męcka, Kazimiera i Józef 
Wajzner 
1700 ślub: Ogonowski-
Kalinowska 
1800 – dz.-bł. o Boże bł. i 
łaskę zdrowia dla Anny 
Gotfryd z okazji urodzin 
1800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.25/ 

26 stycznia,  3 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 wolna 

ki w 2 m-cu po śm.  
1800 – dz.-bł. w int. 
Agnieszki, Klaudii, Ada-
ma Komela w r. ślubu 

20 stycznia,  
poniedziałek 

700 wolna 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.20/ 
1800 + Leopold Nowa-
kowski i cr. Nowakow-
skich 

21 stycznia, wtorek, 
Św. Agnieszki,  

dziewicy, wspomnienie 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Anna, Józef i 
Władysław Małyska 
1800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.21/ 

22 stycznia, środa 
700 wolna 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.22/ 
1800 zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za Kru-

INTENCJE MSZALNE 

2 Niedziela  
Zwykła 

 19.01.2014 

19 stycznia,  2 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.19/ 
830 – dz.-bł. w urodziny 
Piotra z prośbą o bł. 
Boże dla cr. oraz za + 
Henrykę z okazji imie-
nin, Edward i Helena, 
Jan Chojecki w 31 r.śm.  
830 – dz.- bł. za Ks. Ma-
riusza z okazji imienin 
1000 + Stanisława Kosi-
kowska w 45 r.śm. 
1130 + Janina Milch w 9 
r.śm. 
1300 zbiorowa: - dz. za 
32 lata służby mini-
stranckiej Mirosława; - 
dz.-bł. w 98 urodziny 
Marianny Wójcickiej z 
prośbą o zdrowie dla niej 
oraz męża Aleksandra; + 
Edward i Jadwiga Woź-
niak, Grażyna Niewia-
domska; + Bolesław 
Jóźwik; + Krzysztof 
Rusiniak w 4 r.śm.; + 
Czesław w 4 r.śm., Cze-
sława (k) i Janusz Ko-
mar; + Henryk Bednarski 
w r.śm. i imieniny; + 
Leszek Żabiński i Wa-
cław Boksa; + Marianna, 
Henryk, Marian i Vera 
Zarzyccy i zm. z cr.;  
1630 + Tadeusz Kulczyc-

cjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - dz.-bł.  Alicji z 
racji urodzin, z prośbą o 
zdrowie i błogosławień-
stwo Boże; - o Boże bł. 
dla Rocha; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard;  

23 stycznia, czwartek 
700 wolna 
700 wolna  
800 wolna 
1800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.23/ 

24 stycznia, piątek,  
Św. Franciszka Saleze-
go, bpa i dra Kościoła, 

wspomnienie 
700 + Teofil Rybczak w 3 
r.śm. 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.24/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Feliksa (k) Zaro-
sińska w 44 r.śm.; - o 
łaskę zdrowia dla Piotra 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Zwykła 

19.01.2014 r. 
•  Dziś w niedzielę - 19.01 - o godz. 16.30 w dolnej kapli-

cy Msza św. dla młodzieży przygotowującej się do 
Bierzmowania. 

•  18 stycznia /sobota/ rozpoczął się Tydzień powszechnej 
modlitwy o jedność chrześcijan. Będzie on trwał do 
25.01. 

•  Za tydzień w niedzielę - 26.01 - o godz. 16.30 Msza św. 
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komu-
nii św.  

•  W przyszłą niedzielę - 26 stycznia gościć będziemy w 
naszej wspólnocie parafialnej Ks. Jiri Veith. Ks. Jiri jest 
Morawianinem i pracuje w Czechach. Dla nas najważ-
niejsze jest to, że kocha Polskę i polaków i bardzo ładnie 
śpiewa. Po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 Ks. Jiri 
wystąpi z recitalem. Po każdej Mszy św. ofiarą do puszki 
będziemy mogli wspomóc jego pracę misyjną w Bakov 
nad Jizerou. 

•  W zakrystii lub kancelarii rozpoczęły się zapisy na 
przygotowanie do sakramentu Bierzmowania, które 
będzie miało miejsce w przyszłym roku. Zapraszamy 
gimnazjalistów z klas III-ich, która jeszcze nie uczestni-
czy w spotkaniach i młodzież starszą! 

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

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

•  Jest propozycja wyjazdu na Kanonizację Błogosławio-
nego Jana Pawła II. Więcej informacji na temat piel-
grzymki można znaleźć w folderze na stolikach przy 
wejściu do kościoła. Zapraszamy! 

•  Jerycho Różańcowe, które rozpoczął w naszej Diecezji 
Ks. Abp Henryk Hoser jest nieustanną modlitwą w inten-
cji Rodzin, Kościoła i Ojczyzny. Modlitwa ta twa całą 
dobę. W naszej parafii ta modlitwa rozpocznie się 01-02-
2014 (sobota) o godz. 19.00 i trwać będzie do godz. 
19.00 02-02-2014. 

•  Trwa wizyta duszpasterska zwana Kolędą. Odwiedza-
my wszystkich od godz. 16.00, a w sobotę od godz. 10-
.00. Prosimy o przygotowanie krzyża, świec, wody świę-
conej i kropidła. Mieszkańców domów jednorodzinnych 
zachęcamy do pozostawiania uchylonych furtek.  
W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbędzie się we-

Iz 49,3.5-6 

Przychodzę Bo-
że, pełnić Twoją 
wolę  
1 Kor 1,1-3 

J 1,29-34  
 Jan zobaczył 
Jezusa, nadchodzące-
go ku niemu, i rzekł: 
Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech 
świata. To jest Ten, o 
którym powiedziałem: 
Po mnie przyjdzie 
Mąż, który mnie prze-
wyższył godnością, 
gdyż był wcześniej 
ode mnie. Ja Go 
przedtem nie znałem, 
a le  p rz yszed łe m 
chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się obja-
wił Izraelowi. Jan dał 
takie świadectwo: 
Ujrzałem Ducha, któ-
ry jak gołębica zstępo-
wał z nieba i spoczął 
na Nim. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale 
Ten, który mnie po-
słał, abym chrzcił 
wodą, powiedział do 
mnie: Ten, nad któ-
rym ujrzysz Ducha 
zstępującego i spoczy-
wającego nad Nim, 
jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym. Ja 
to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On 
jest Synem Bożym.  

dług następującego porządku: 
poniedziałek - 20 stycznia:  
 ul. Axentowicza 1 godz. 16.00, 

ul. Axentowicza domki i 3 godz. 16.00, 
 ul. Przelot i ul. Wygodna godz. 16.00, 
 ul. Podstawowa o godz. 19.00; 
wtorek - 21 stycznia:  
 ul. Sejmikowa i ul. I Poprzeczna nr początkowe godz. 

16.00, 
 ul. I Poprzeczna od nr końcowe od godz. 17.00, 
 ul. I Poprzeczna bloki:  

17 od godz.18.00, 
18H i J od godz.16.00, 

 18K od godz.19.00,  
18L od godz. 19.00, 

 ul. II Poprzeczna godz. 16.00; 
środa - 22 stycznia:  
 ul. Hertza z obu stron; godz. 16.00 
 ul. III Poprzeczna, godz. 16.00 
 ul. Ukośna godz. 17.00, 
czwartek - 23 stycznia:  
 ul. IV Poprzeczna nr-y parzyste godz. 16.00, 
 ul. IV Poprzeczna nr-y nieparzyste godz. 17.00, 
 ul. V Poprzeczna godz. 16.00; 
piątek - 24 stycznia:  
 ul. Bosmańska, godz. 16.00, 
 ul. IX Poprzeczna, godz. 16.00, 
 ul. VIII Poprzeczna godz. 17.00, 
 ul. VII Poprzeczna godz. 16.00, 
 ul. VI Poprzeczna godz. 19.00; 
sobota - 25 stycznia:  
 ul. Trawiasta od numerów początkowych: 

strona parzysta - jeden ksiądz, 
 strona nieparzysta - drugi ksiądz,  
 ul. Marysińska  bloki - dwóch księży, 
 ul. Wydawnicza od godz. 13.00 z obu końców. 
poniedziałek - 27 stycznia:  

ul. Marysińska z obu końców po obu stronach, 
ul. Marysińska od numerów końcowych - stronach 
parzysta od godz. 17.00. 
Prosimy mieszkańców bloków o odbiór kartek z infor-
macją o kolędzie. Na czas kolędy kancelaria para-
fialna jest czynna tylko rano i bezpośrednio przed i po 
mszy św. wieczornej. 

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

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym tygo-
dniu. 

II Niedziela zwykła – 19.01 

 Nasza cena 

 W codziennym życiu widać 
najwyraźniej nasze prawdzi-
we oblicze i „co mieszka w 
naszym sercu”. Cynicznie 
można powiedzieć, że wszy-
scy i wszystko ma swoją 
cenę. Wiemy zaś, za jaką 
cenę my zostaliśmy odkupie-
ni. Pogoń za ulotnymi upoje-
niami, brak świadomego 
kształtowania charakteru 
zdolnego oprzeć się poku-
som, niezrozumienie cierpie-
nia, słabości i śmierci – po-
woduje rozczarowania i 
gorycz. Bóg nie zbawia nas 
pojedynczo. Utworzył specy-
ficzną społeczność, która ma 
nieść orędzie o zbawieniu 
wszystkim narodom. Ogarnia 
nas jednak groza i przeraże-
nie, kiedy patrzymy na roz-
darcia, okrucieństwa i fana-
tyzm wierzących w jednego 
Boga. Jakże różna jest etyka 
miłości i miłosierdzia. Czas 
zatem dokonać oczyszczenia i 
nawrócenia serca w świetle 
Ducha Świętego. Tylko ta 
droga prowadzi do jedności z 
Bogiem i ludźmi. Zobaczmy 
jak o nią modli się Biedaczy-
na z Asyżu – św. Franciszek: 
„Uczyń Panie ze mnie narzę-
dzie pokoju, ażebym usiłował 
nieść miłość, gdzie panuje 
nienawiść; bym przebaczał, 
gdzie ludzie się obrażają; 
bym łączył, gdzie powstał 
spór; bym wypowiadał słowa 
prawdy, gdzie rozpanoszył się 
błąd; bym ożywiał wiarę, 
gdzie trapi i uciska wątpli-
wość; bym budził nadzieję, 
gdzie spustoszenie sieje 
rozpacz; bym rozpalał świa-
tło, gdzie panuje ciemność; 
bym wyzwalał radość, gdzie 
rozgościł się smutek”. Taka 
świętość wcale nie jest obca 
codziennemu życiu. Praktycz-
nie jest życiem w pełni. 


