
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. 

1300 zbiorowa: chrzty: 
Adam Gabriel Filarski; 
- dz.-bł. w 34 r. ślubu 
Andrzeja i Ewy i o 
szczęśliwe rozwiązanie 
dla córki Marii; - dz.-bł. 
za Ludwika i Konrada 
Grochowskich z prośbą 
o Boże bł. i zdrowie; + 
Aniela, Franciszek, ich 
dzieci i cr. Sędek; + 
Tadeusz Zarzeczny w 5 
r.śm.; + Kazimierz i 
Maria Mikicińscy; + 
Hanna i Tadeusz Lip-
scy, Lidia Skóra; + 
Ludwik, Katarzyna i 
Marian Kozłowscy;  
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”  

800 wolna 
1800 + Piotr Urban w 2 
r.śm. 
16 lutego, 6 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  
700 – dz-bł. w int An-
drzeja Godlewskiego z 
okazji urodzin 
830 + Apolonia i Walen-
ty  
1000 + Mieczysław Mo-
siejczuk  
1130 – dz. w int. Mie-
czysława i Sabiny Jan-
kowskich w okazji 60-
lecia małżeństwa z 
prośbą o Bożą opiekę 
dla cr. 

rodzice: Janina i Mie-
czysław oraz ich córki: 
Liliana i Teresa 
1800 + Kazimierz Dłu-
gokęcki w 30 dniu po 
śm. 

11 lutego, wtorek, 
NMP z Lourdes,  

wspomnienie 
700 wolna 
800 – o łaskę wiary dla 
Jerzego, Justyny i Mie-
czysława  
1000  - w int. chorych 
1800 wolna 

12 lutego, środa 

700 wolna 
800 + Romuald  
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - dz. Panu 
Bogu i MB za otrzyma-

INTENCJE MSZALNE 

5 Niedziela  
Zwykła 

09.02.2014 

9 lutego, 5 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA  

700 + Apolonia Dworak 
830 + Ryszard Wysocki 
w 20 r.śm., Wacław i 
Florentyna Nurzyńscy 
1000 + Michał Strulak  
1000 – dz. za odzyskane 
zdrowie z prośbą o po-
trzebne łaski dla Stefa-
na i cr.  
1130 + Wacław Zając i 
jego rodzice 
1300 + Sylwester Pasz-
kowski w 6 r.śm., Bro-
nisław Świętochowski 
w 18 r.śm. i zm. z ich 
rodzin 
1630 – w int. Tomka z 
okazji 6 urodzin z proś-
bą o zdrowie i wszyst-
kie potrzebne łaski 
1800 + Lidia Adler, 
Stefania i Antoni Rusi-
nowscy, Stanisław i 
Eugeniusz Jacak, Jerzy 
Zalewski  

10 lutego,  
poniedziałek,  

Św. Scholastyki,  
dziewicy, wspomnienie 
700 – wynagradzająca za 
grzechy duchowieństwa  
800 + Sylwester Boro-
wiecki w m-c po śm., 

ne łaski z prośbą o dal-
szą opiekę i Boże bł. dla 
Oli w 24 urodziny i o 
potrzebne łaski dla jej 
męża Jana i cr.; + Nata-
lia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Irene-
usz, Lucyna Tyl i Ry-
szard; + Ireneusz Iwań-
ski w 5 r.śm.;  

13 lutego, czwartek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 wolna 

14 lutego, piątek,  
ŚW. CYRYLA,  

MNICHA  
I METODEGO, BPA,  

patronów Europy, 
święto 

700 + Stanisław w 19 
r.śm., Wiesław Sławo-
mir  
800 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski dla 
Jadwigi z okazji urodzin  
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

15 lutego, sobota 

700 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  5 Niedzielę Zwykłą 

09.02.2014 r. 
 

•  W dzisiejszą niedzielę - 09.02 - o godz. 16.30 
Msza św. dla dzieci i rodziców przygotowują-
cych się do I Komunii św.  

•  Także dziś o godz. 17.30 w salce parafialnej 
obowiązkowe spotkanie wszystkich kandyda-
tów do Bierzmowania. Potrwa ono do ok. 
godz. 20.00. 

• Sekret Mesjański - kolejne spotkanie i wykład 
nt Ewangelii wg św. Marka w ramach Kursu 
Biblijnego - dziś godz. 19.00 w dolnej kaplicy. 
Serdecznie zapraszamy. 

•  Jutro - w poniedziałek 10.02 - w salce para-
fialnej o godz. 19.30 kolejne spotkanie grupy 
Porozmawiajmy o Kościele. Zapraszamy! 

•  W najbliższy wtorek - 11 lutego - Dzień Cho-
rego. O godz. 10.00 Msza św. z namaszcze-
niem chorych. Na zakończenie słodki poczę-
stunek i herbatka na rozgrzewkę. Zapraszamy 
szczególnie wszystkich osłabionych wiekiem i 
chorobą wraz z opiekunami! 

• We czwartek - 13 lutego o godz. 17.15 zapra-
szamy na Różaniec Fatimski. 

•  Trwają jeszcze zapisy na przygotowanie do 
sakramentu Bierzmowania, 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 para-
fian i gości do kiosku w celu złożenia podpisu 
dla przeprowadzenia referendum dotyczącego 
ochrony dotychczasowego modelu funkcjono-
wania Lasów Państwowych i polskiej ziemi. 

•  Wspólnota Przymierze działająca przy Para-
fii p.w. św. Benedykta w Wawrze-Sadulu za-
prasza dzieci i młodzież na zimowisko w Ja-

Iz 58,7-10 

Wschodzi w ciem-
nościach jak świa-
tło dla prawych  
1 Kor 2,1-5 

Mt 5,13-16  

 Wy jesteście 
solą dla ziemi. 
Lecz jeśli sól utra-
ci swój smak, 
czymże ją posolić? 
Na nic się już nie 
przyda, chyba na 
wyrzucenie i pode-
ptanie przez ludzi. 
Wy jesteście świa-
tłem świata. Nie 
może się ukryć 
miasto położone 
na górze. Nie za-
pala się też światła 
i nie stawia pod 
korcem, ale na 
świeczniku, aby 
świeciło wszyst-
kim, którzy są w 
domu. Tak niech 
świeci wasze świa-
tło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze 
dobre uczynki i 
chwalili Ojca wa-
szego, który jest w 
niebie.  

workach koło Szczawnicy w terminie od 15-
.02. do 1.03. br. Koszt wyjazdu: 1300zł. W 
cenie przejazd w obie strony, całodzienne wy-
żywienie, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, 
całodzienna wycieczka autokarowa, gry i zaba-
wy pod okiem wykwalifikowanej, doświadczo-
nej kadry, a także wiele innych atrakcji. Wię-
cej informacji na plakacie przed kościołem, 
oraz pod numerem telefonu 501 614 215. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 

• Szczęść Boże, informuję, że  20 stycznia w 
Warszawie rozpoczął się budżet partycypa-
cyjny! 
Z budżetu Dzielnicy Wawer została wydzielo-
na kwota 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 zadecy-
dować mieszkańcy Warszawy. 
Jak zadecydować o części budżetu dzielnicy? 

1) możesz zastanowić się, co jest potrzebne w 
Twojej okolicy, przygotować i zgłosić projekt; 
2) możesz podyskutować o złożonych projek-
tach z ich autorami; 
3) możesz zagłosować na te projekty, które wy-
dadzą Ci się najciekawsze i najbardziej potrzeb-
ne. 
Projekt do budżetu partycypacyjnego może 
zgłosić każdy 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 
 
  

V Niedziela zwykła – 9.02 

 Znak wiary 

   
 Z mozaiki małych 
czynów pokornych ludzi Bóg 
najczęściej dokonuje rzeczy 
wielkich. Aby wiec Bóg dał 
nam wielką wygraną, my 
musimy uczynić gest drob-
nych czynów. Tylko wtedy, 
kiedy my bez skargi uczynimy 
wszystko co do nas należy, 
zrobimy swoje, „On rzecze: 
oto jestem”. Bóg działa ubogi-
mi środkami, aby tym jaśniej 
ukazać wielkość i siłę Ewan-
gelii. Wybiera słabych i ma-
luczkich, którzy „w słabości i 
bojaźni, z wielkim drżeniem” 
przez swoje czyny stają się 
światłem dla świata i solą 
ziemi. Sól chroni pokarmy 
przed zepsuciem i nadaje im 
smak. Światło umożliwia 
bezpieczne życie, postrzeganie 
i poznawanie rzeczywistości. 
Spróbujmy tu dokonać przeno-
śni na sferę życia wewnętrzne-
go i wiary. Światłość rodzi się 
ze Światłości, którą jest Chry-
stus.Mówimy często w sposób 
przenośny, np. o świetle wia-
ry, nauki czy wiedzy, jako 
energii i impulsach, które 
wpływają na kształt życia i 
postępowania. Tak i Jezus 
tłumaczy czym jest „światłość 
dla świata”. Ludzie widząc 
dobre czyny pozostające na 
widoku, jak „miasto na górze” 
będą się przemieniać „i chwa-
lić Ojca, który jest w niebie”. 
Sami będą elementem chronią-
cym świat od zepsucia, jak sól 
konserwująca i nadająca smak 
życiu. „ Nie trzeba błyszczeć 
słowem i mądrością, uwodzi-
cielskim przekonaniem, ale 
jaśnieć dobrym czynem, 
duchem i mocą Bożą” – uczy 
Paweł Apostoł. Takim świad-
kiem Chrystusa, ewangeliczną 
pełnią człowieczeństwa, 
znakiem wiary, nadziei i 
miłości jest Błogosławiony 
nasz Papież Jan Paweł II. 


