
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. 

1130 – dz.-bł. Joanny i 
Krzysztofa w 40 r. ślubu 
1300 zbiorowa: - w int. 
Ojczyzny; - o Boże bł. i 
zdrowie w 80 urodziny 
Alicji Łęczyckiej; - o 
opiekę i zdrowie dla 
Zofii Jóźwik za wsta-
wiennictwem MB; + 
Regina Halina Łowczy-
kowska w 1 r.śm.; + 
Zbigniew Simon w 30 
r.śm., cr. Simon i Dryń-
skich; + Jerzy Antoni 
Olszewski w 8 r.śm.;  
1800 + Witold Ossowski 
w 8 r.śm. 

 (�) 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”  

runkach 
800 zajęta 
1800 zajęta 
1800 + Antoni w 20 r.śm. 
i Jadwiga Szeląg 
2 lutego, NIEDZIELA, 
OFIAROWANIE PAŃ-

SKIE, święto 
700 + Stanisława (k), 
Piotr i Jerzy Mosakow-
scy w 23 r.śm., Lucyna, 
Dobiesław i Czesław 
Czytańscy w 39 r.śm. 
830 zajęta 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika  

prezbitera i dra K-ła, 
wspomnienie 

700 – o wszystkie po-
trzebne łaski dla Marka  
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.28/ 
1800 + Franciszka (k)
Jurczak  
1800 + Paweł Zawada w 
7 r.śm. 

29 stycznia, środa 
700 wolna 
700 wolna 
800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.29/ 
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-
cjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie;  - w int. 
Pauliny w 23 urodziny o 
wszelkie potrzebne łaski 
dla niej i cr., a zwłaszcza 
dla Tomka z okazji imie-
nin oraz ks. Adama; + 
Natalia, Walenty, Hele-
na, Julia, Władysław, 

INTENCJE MSZALNE 

3 Niedziela  
Zwykła 

 26.01.2014 

26 stycznia,  3 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – za parafian 
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.  
1300 + Ewa Wronkowska 
w 30 dniu po śm. 
1630 wolna  
1800 + Natalia i Czesław 
Jaszczur, Władysława 
(k) i Franciszek Staszek 
27 stycznia, poniedzia-

łek, Bł. Jerzego Matule-
wicza, bpa, wspomnie-

nie 
700 – o zdrowie i po-
trzebne łaski dla Teodo-
zji  
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.27/ 

28 stycznia, wtorek, 
Św. Tomasza z Akwinu, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; 

30 stycznia, czwartek 
700 wolna 
800 + Edward Sawicki w 
9 r.śm., Leokadia i Bole-
sław Przybysz 
1800 + Jadwiga Jachner z 
d. Wyrwicz /greg.30/ 
1800 wolna  
31 stycznia, piątek, Św. 
Jana Bosko, prezbitera, 

wspomnienie 
700 wolna 
700 wolna 
1800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefan Bujalski; 
+ Tomasz Michał Czeka-
liński w 30 dniu po śm.; 
+ Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz;  

1 lutego, sobota 
700 – Wynagradzająca 
Niep. Sercu Maryi za 
grzechy nasze i c. świata, 
w szczególności za znie-
wagi, obelgi i bluźnier-
stwa znieważające Mary-
ję w jej świętych wize-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Zwykła 

26.01.2014 r. 
 

•  Dziś obchodzimy w Kościele Dzień Islamu. 
•  W dzisiejszą niedzielę - 26 stycznia - gościmy w 

naszej wspólnocie parafialnej Ks. Jiri Veith i dra 
Joseph Kriz. Ks. Jiri jest Morawianinem i pracuje 
w Czechach. Dla nas najważniejsze jest to, że ko-
cha 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. 

•  Dziś w niedzielę o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci 
i rodziców przygotowujących się do I Komunii 
św.  

•  Dziś też o godz. 19.00 w dolnej salce parafialnej 
spotkanie grupy chłopców przygotowujących się 
do Bierzmowania. 

•  Jutro - poniedziałek 27.01 - w ostatni dzień kolędy 

odwiedzimy mieszkańców ul. Marysińskiej. Za-
czniemy z obu końców po obu stronach, z tym, że 
od numerów końcowych - po stronie parzystej od 
godz. 17.00. Jeszcze jutro kancelaria parafialna 
będzie czynna tylko rano i bezpośrednio po mszy 
św. wieczornej. Natomiast w związku z zakończoną 
kolędą od wtorku już o zwykłych porach - pół go-
dziny po mszy św. o godz. 8.00 i od godz. 16.00 do 
17.30 od poniedziałku do piątku włącznie. 

•  W związku z zakończoną kolędą prosimy o zgła-
szanie się do zakrystii lub kancelarii te osoby, które 
pragną przyjąć księdza, a wcześniej nie udało się 
tego uczynić. 

•  W tym tygodniu przypada pierwsza sobota m-ca. 
Różaniec wynagradzający Najcz. Sercu NMP o 
godz. 6.30. 

•  Jerycho Różańcowe, które rozpoczął w naszej 
Diecezji Ks. Abp Henryk Hoser jest nieustanną 
modlitwą w intencji Rodzin, Kościoła i Ojczyzny. 
Modlitwa ta twa całą dobę. W naszej parafii ta mo-
dlitwa rozpocznie się 01.02. (sobota) o godz. 19.00 
i trwać będzie do godz. 19.00 - 02.02. Prosimy o 
wpisanie się na listę dyżurów w godzinach wieczor-

Iz 8,23b-9,3  

Pan moim świa-
tłem i zbawie-
niem moim 
1 Kor 1,10-13.17 

Mt 4,12-23  
 Gdy Jezus posłyszał, 
że Jan został uwięziony, 
usunął się do Galilei. Opuścił 
jednak Nazaret, przyszedł i 
osiadł w Kafarnaum nad 
jeziorem, na pograniczu 
Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo 
proroka Izajasza: Ziemia 
Zabulona i ziemia Neftale-
gou, Droga morska, Zajorda-
nie, Galilea pogan! Lud, 
który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej kra-
iny śmierci światło wzeszło. 
Odtąd począł Jezus nauczać i 
mówić: Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest króle-
stwo niebieskie. Gdy Jezus 
przechodził obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał dwóch 
braci: Szymona, zwanego 
Piotrem, i brata jego, An-
drzeja, jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem rybaka-
mi. I rzekł do nich: Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was ryba-
kami ludzi. Oni natychmiast 
zostawili sieci i poszli za 
Nim. A gdy poszedł stamtąd 
dalej, ujrzał innych dwóch 
braci, Jakuba, syna Zebede-
usza, i brata jego, Jana, jak z 
ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe sieci. 
Ich też powołał. A oni na-
tychmiast zostawili łódź i 
ojca i poszli za Nim. I obcho-
dził Jezus całą Galileę, 
nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewan-
gelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie 
słabości wśród ludu.  

nych i nocnych. Zachęcamy do lektury biuletynu 
Radia Warszawa 106,2 FM, w którym można 
znaleźć więcej informacji nt. Jerycha Różańcowe-
go. 

•  W najbliższą niedzielę - 2 lutego - przypada świę-
to Ofiarowania Pańskiego w tradycji ludowej 
zwane MB Gromnicznej. Jest to jednocześnie 
Dzień Życia Konsekrowanego. Na msze św. przy-
nosimy ze sobą gromnice. Ofiary składane na tacę 
tego dnia przeznaczone są na zakony kontempla-
cyjne. 

•  Odnowa w Duchu św. wraz z Kościołem Domo-
wym serdecznie zapraszają małżeństwa, które 
pragną poprawić komunikację w małżeństwie i 
rodzinie, pogłębić relację ze sobą i z Panem Bo-
giem, na trzy spotkania warsztatowe dotykające 
tematyki wiary i rodziny. Spotkania trwające około 
1 godziny odbędą się w salce parafialnej 
w terminach: 8 lutego, 8 marca  i 29 marca o go-
dzinie 16.30. 

•  Trwają zapisy na przygotowanie do sakramentu 
Bierzmowania, które będzie miało miejsce w 
przyszłym roku. Do zakrystii lub kancelarii  zapra-
szamy gimnazjalistów z klas III-ich, która jeszcze 
nie uczestniczy w spotkaniach i młodzież starszą! 

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

•  Jest propozycja wyjazdu na Kanonizację Błogo-
sławionego Jana Pawła II. Więcej informacji na 
temat pielgrzymki można znaleźć w folderze na 
stolikach przy wejściu do kościoła. Zapraszamy! 

•  Wspólnota Przymierze działająca przy Parafii 
p.w. św. Benedykta w Wawrze-Sadulu zaprasza 
dzieci i młodzież na zimowisko w Jaworkach koło 
Szczawnicy w terminie od 15.02. do 1.03. br. Koszt 
wyjazdu: 1300zł. W cenie przejazd w obie strony, 
całodzienne wyżywienie, wypożyczenie sprzętu 
narciarskiego, całodzienna wycieczka autokarowa, 
gry i zabawy pod okiem wykwalifikowanej, do-
świadczonej kadry, a także wiele innych atrakcji. 
Więcej informacji na plakacie przed kościołem, 
oraz pod numerem telefonu 501 614 215. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliższym 
tygodniu. 

III Niedziela zwykła – 
26.01 

 Światłość świata 

 

 Dzisiejsza liturgia przedsta-
wia nam Bożą Światłość 
pośród ciemności świata i 
zachęca, byśmy w tym Świe-
tle żyli i jednomyślnie doko-
nywali prawdziwego wy-
zwolenia z ciemności serca i 
umysłu. Włączeni w historię 
ulegamy złudzeniu, że świat 
do nas należy, że wszystko 
da się w nim zrobić, że 
zdobędziemy władzę i sławę, 
itd., itp. Piękny jest ten 
niepokój, słuszne aspiracje i 
poryw do czynu. Widzimy 
jednak, że to wszystko ma 
sens wtedy, kiedy nas to nie 
pochłania bez reszty, kiedy 
zachowujemy w myśleniu i 
odczuwaniu jakiś dystans do 
świata i jego wartości. Prze-
kształcając świat trzeba 
zacząć od uformowania w 
nas nowego człowieka i 
uporządkowania wartości. 
Tak uporządkowany czło-
wiek będzie widział w każ-
dej wartości okruch Dobra 
Najwyższego. Ten okruch 
będzie wymagał od nas 
wielkich nakładów energii, 
całego wysiłku ducha, ponie-
waż tu na ziemi żyjemy, tu 
jest nasza droga do wieczno-
ści i tu wypełnia się nasz 
czas. Te myśli towarzyszą 
nam w dzisiejszych czyta-
niach liturgicznych. Spotka-
nie z Jezusem ma moc 
oczyszczającą i uwalniającą 
od ograniczeń. Pojęli to 
sercem Apostołowie i decy-
dują się na głoszenie Praw-
dy, którą jest sam Jezus 
Chrystus przyjmujący na 
siebie wszystkie winy nasze. 
„On jest naszym światłem i 
zbawieniem naszym”, On 
źródłem jedności i pojedna-
nia. 


