
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. 

1800 wolna 
9 lutego,  

5 NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

700 + Apolonia Dworak 
830 + Ryszard Wysocki w 
20 r.śm., Wacław i Flo-
rentyna Nurzyńscy 
1000 + Michał Strulak  
1130 zajęta 
1300 + Sylwester Pasz-
kowski w 6 r.śm., Broni-
sław Świętochowski w 18 
r.śm. i zm. z ich rodzin 
1630 – w int. Tomka z 
okazji 6 urodzin z prośbą 
o zdrowie i wszystkie 
potrzebne łaski 
1800 zajęta 

 (�) 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”  

łych: + Albin, Albina i 
Elżbieta Gragowicz, 
Szymon, Bronisława (k) i 
Edmund Łongowicz, 
Bolesław, Maria, Helena 
i Józef Boruszewscy, 
Mieczysława (k), Henryk 
i Kazimierz Ostałowscy;  

8 lutego, sobota 
700 + Czesław Skarżyński 
w 2 r.śm. 
800 + Stefania Łojek w 14 
r.śm. oraz dzieci: Maria, 
Eugeniusz i Stanisława 
(k) 
1800 – dz.-bł. o zdrowie 
dla Jana i Izabeli Jarzęb-
skich oraz dzieci: Alek-
sandry i Tomasza  

mek w 13 r.śm.; + Halina 
Męczyńska w 3 r.śm.; + 
Krystyna w 14 r.śm. i 
Wojciech Jakubowscy, 
Jadwiga Rokicka;  
1800 + Witold Ossowski 
w 8 r.śm. 

3 lutego, poniedziałek 
700 – o Boże bł. i zdrowie 
dla rodziny Jasek i Stafa 
700 – w int. S. Marii z 
okazji imienin o potrzeb-
ne łaski i bł. Boże 
800 wolna 
1800 + Jerzy w 15 r.śm. 

4 lutego, wtorek 
700 wolna 
800 + Zdzisław w 11 r.śm. 
i Czesław w 10 r.śm. 
Olszewscy 
1800 + Stanisław Mazur 
w 21 r.śm. 
1800 wolna 

5 lutego, środa,  
Św. Agaty,  

dziewicy i męczennicy, 
wspomnienie 

700 + Cecylia i cr. Kozie-
jów 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w naszych 

INTENCJE MSZALNE 

4 Niedziela  
Zwykła,  

Ofiarowanie Pańskie 
 02.02.2014 

2 lutego, 4 NIEDZIELA 
ZWYKŁA, OFIARO-
WANIE PAŃSKIE, 

święto 
700 + Stanisława (k), Piotr 
i Jerzy Mosakowscy w 23 
r.śm., Lucyna, Dobiesław 
i Czesław Czytańscy w 
39 r.śm. 
830 zajęta 
1000 – w intencji dz. Panu 
Bogu i parafianom za 
zwycięstwo w walce o 
miejsce na multipleksie 
dla TV Trwam oraz w 
int.: Ojca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Maryja 

i Naszego Dziennika za 
16 lat ukazywania się i 
posługi 
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 wstawiennic-
twem MB; + Regina 
Halina Łowczykowska w 
1 r.śm.; + Zbigniew Si-
mon w 30 r.śm., cr. Si-
mon, Dryńskich i Jago-
dzińskich; + Jerzy Antoni 
Olszewski w 8 r.śm.; + 
Kazimierz Szczęsny w 56 
r.śm. i zm. z cr. Szczę-
snych; + Konstanty Dy-

sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; - dz.-bł. za Urszulę 
Popis, Sebastiana i Łuka-
sza, Józefa Trochimiak i 
cr. Popisów; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; + 
Helena Jasieńska w 1 
r.śm.;  

6 lutego, czwartek,  
Św. męczenników  

Pawła Miki i towarzy-
szy, wspomnienie 

700 + Eugeniusz Kosie-
radzki w 3 r.śm. 
800 wolna  
1800 + Aleksandra Nowa-
kowska, Walesia i Julia 
Renkas i cr. Renkasów 
1800 wolna  

7 lutego, piątek 
700 wolna 
700 wolna 
800 zajęta 
1800 zbiorowa za zmar-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  4 Niedzielę Zwykłą, Ofiarowanie Pańskie 

02.02.2014 r. 
 

•  W dzisiejszą niedzielę - 2 lutego - przypada święto Ofia-
rowania Pańskiego w tradycji ludowej zwane MB Grom-
nicznej. Jest to jednocześnie Dzień Życia Konsekrowane-
go. Na msze św. przynosimy ze sobą gromnice. Ofiary 
składane na tacę przeznaczone są na zakony kontemplacyj-
ne. 

•  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 modlitwa rozpoczęła się wczoraj o 
g o d z .  
19.00 i trwać będzie do godz. 19.00 dziś. Trwanie na 
modlitwie ma miejsce w dolnej kaplicy, a program podany 
jest na osobnej kartce wyłożonej na stolikach. Zachęcamy 
do lektury biuletynu Radia Warszawa 106,2 FM, w któ-
rym można znaleźć więcej informacji nt. Jerycha Różań-
cowego. 

•  Dziś w niedzielę o godz. 13.00 Msza św. w int. Ojczy-
zny. Oprawę liturgiczną przygotowali motocykliści z 
Rajdu Katyńskiego. 

•  Jutro - w poniedziałek 03.02 - w salce parafialnej o godz. 
19.30 spotkanie grupy Porozmawiajmy o Kościele. Zapra-
szamy! 

•  W najbliższą niedzielę - 09.02 - o godz. 16.30 Msza św. 
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komu-
nii św.  

•  Także w niedzielę - 09.02 - o godz. 17.30 w salce para-
fialnej obowiązkowe spotkanie wszystkich kandydatów 
do Bierzmowania. Potrwa ono do ok. godz. 20.00. 

•  11 lutego - wtorek - Dzień Chorego. O godz. 10.00 Msza 
św. z namaszczeniem chorych. Na zakończenie słodki 
poczęstunek i herbatka na rozgrzewkę. Zapraszamy szcze-
gólnie wszystkich osłabionych wiekiem i chorobą wraz z 
opiekunami! 

•  W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek m-ca. W 
czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00. Do chorych udamy się w piątek od godz. 9.00, a po 
wieczornej Mszy św. adoracja do godz. 19.30 prowadzona 
przez Odnowę w Duchu św.  

•  Odnowa w Duchu św. wraz z Kościołem Domowym 
serdecznie zapraszają małżeństwa, które pragną popra-
wić komunikację w małżeństwie i rodzinie, pogłębić rela-
cję ze sobą i z Panem Bogiem, na trzy spotkania 
warsztatowe dotykające tematyki wiary i rodziny. Spotka-
nia trwające około 1 godziny odbędą się w salce parafial-
nej w terminach: 8 lutego, 8 marca  i 29 marca o godzinie 

Ml 3,1-4 

Pan Bóg Zastę-
pów, On jest 
Królem chwały 
Hbr 2,14-18 

Łk 2,22-40  
 Gdy upłynęły dni 
oczyszczenia Maryi według 
Prawa Mojżeszowego, przynie-
śli Jezusa do Jerozolimy, aby 
Go przedstawić Panu. Tak 
bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: Każde pierworodne 
dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu. Mieli rów-
nież złożyć w ofierze parę 
synogarlic albo dwa młode 
gołębie, zgodnie z przepisem 
Prawa Pańskiego. A żył w 
Jerozolimie człowiek, imieniem 
Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wy-
czekiwał pociechy Izraela, a 
Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że 
nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. Za na-
tchnieniem więc Ducha przy-
szedł do świątyni. A gdy Rodzi-
ce wnosili Dzieciątko Jezus, 
aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w 
objęcia, błogosławił Boga (…). 
A Jego ojciec i Matka dziwili 
się temu, co o Nim mówiono. 
Symeon zaś błogosławił Ich i 
rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto 
Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w 
Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją 
duszę miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu. 
Była tam również prorokini 
Anna (…), bardzo podeszła w 
latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i 
pozostawała wdową. (…). Nie 
rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modli-
twach dniem i nocą. Przyszedł-
szy w tej właśnie chwili, sławiła 
Boga i mówiła o Nim wszyst-
kim, którzy oczekiwali wyzwo-
lenia Jerozolimy. (…).  

16.30. 
•  Trwają zapisy na przygotowanie do sakramentu Bierz-

mowania, które będzie miało miejsce w przyszłym roku. 
Do zakrystii lub kancelarii  zapraszamy gimnazjalistów z 
klas III-ich, która jeszcze nie uczestniczy w spotkaniach i 
młodzież starszą! 

•  Biuro Radia Maryja gorąco zaprasza parafian i gości do 
kiosku w celu złożenia podpisu dla przeprowadzenia refe-
rendum dotyczącego ochrony dotychczasowego modelu 
funkcjonowania Lasów Państwowych i polskiej ziemi. 

•  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, wypoży-
czenie sprzętu narciarskiego, całodzienna wycieczka auto-
karowa, gry i zabawy pod okiem wykwalifikowanej, do-
świadczonej kadry, a także wiele innych atrakcji. Więcej 
informacji na plakacie przed kościołem, oraz pod nume-
rem telefonu 501 614 215. 

•  W związku z zakończoną kolędą ci, którym nie udało się 
przyjąć księdza, a pragną to uczynić mogą jeszcze zgła-
szać się do zakrystii lub kancelarii w celu umówienia się 
na dogodny termin. 

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

• Szczęść Boże, informuję, że  20 stycznia w Warszawie 
rozpoczął się budżet partycypacyjny! 
Z budżetu Dzielnicy Wawer została wydzielona kwo-
ta 842.000 zł z podziałem na 13 osiedli (po 64.769 zł na 
każde osiedle) na realizację w 2015 roku zwycięskich 
projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. 
O przeznaczeniu tej kwoty będą mogli zadecydować 
mieszkańcy Warszawy. 
Jak zadecydować o części budżetu dzielnicy? 

1) możesz zastanowić się, co jest potrzebne w Twojej okoli-
cy, przygotować i zgłosić projekt; 
2) możesz podyskutować o złożonych projektach z ich auto-
rami; 
3) możesz zagłosować na te projekty, które wydadzą Ci się 
najciekawsze i najbardziej potrzebne. 
Projekt do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każ-
dy mieszkaniec Warszawy.  
Wszystkie niezbędne informacje na stronach internetowych: 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl 
www.wawer.warszawa.pl (zakładka: Budżet partycypacyjny 
2015).  
Katarzyna Pałasz 
Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego 
w Dzielnicy Wawer 
 
  

 


