
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. 

wej 
1000 – Aby liczni mło-
dzi ludzie odpowiedzie-
li na wezwanie Pana do 
poświęcenia życia gło-
szeniu Ewangelii i aby 
we wszystkich kultu-
rach były szanowane 
prawa i godność kobiet 
1130 + Ewa w r.śm.  
1300 + za nieznaną daw-
czynię, której serce bije 
po przeszczepie oraz o 
łaskę zdrowia dla bior-
czyni w 16 rocznicę 
transplantacji 
1800 + Józef w 60 r.śm. 
i Helena w 47 r.śm. 
Zarzyccy 
 

 (�) 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 – dz.-bł. dla Anny z 
okazji urodzin oraz o 
Boże bł. dla męża i 
dzieci 
1800 + Natalia Zabadała 
w 1 r.śm. 
1800 + Marianna w 17 
r.śm., Czesław i ich 
rodzice: Anna, Stani-
sław, Julian i Władysła-
wa (k), Antoni i Regina 
Nasiłowscy 

23 lutego, 7 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Tomasz Ciesz-
kowski 
830 + gen. Emil Fieldorf
-Nil w r. zbrodni sądo-

1800 + Bronisława (k), 
Adolf i Bronisław Ra-
dulscy, ich rodzice , 
rodzeństwo i dzieci: 
Brunon i Helena  

17 lutego,  
poniedziałek 

700 wolna 
800 – dz. za szczęśliwą 
operację z prośbą o 
powrót do zdrowia 
1800 + Aleksandra (k), 
Jadwiga, Piotr, Jan, 
Feliks i Franciszek 
Bogusz i zm. z cr. 

18 lutego, wtorek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Teodora i Tade-
usz Głogowscy, Geno-
wefa i Franciszek Woź-
niak, Stefan Szwed 

19 lutego, środa 

700 wolna 
800 - dz.-bł. w 13 uro-
dziny Aleksandry z 
prośba o potrzebne 
łaski i Boże bł. 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 

INTENCJE MSZALNE 

6 Niedziela  
Zwykła 

16.02.2014 

16 lutego, 6 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – dz-bł. w int An-
drzeja Godlewskiego z 
okazji urodzin 
830 + Apolonia i Walen-
ty  
1000 + Mieczysław 
Mosiejczuk  
1130 – dz. w int. Mie-
czysława i Sabiny Jan-
kowskich w okazji 68-
lecia małżeństwa z 
prośbą o Bożą opiekę 
dla cr. 
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; + 
Michał, Zenobia, Irena 
i Alicja; 

Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; 
+ Jerzy Szybka; + Kle-
mens Grodzicki w 8 
r.śm.;  

20 lutego, czwartek 
700 wolna 
800 + Zofia Bąk 
1800 + Krystyna Stani-
szewska w 1 r.śm. 

21 lutego, piątek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

22 lutego, sobota,  
Katedry Św. Piotra 

Apostoła, święto 

700 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  6 Niedzielę Zwykłą 

16.02.2014 r. 
 

•  W sobotę 22 lutego Kościół ob-
chodzi święto Katedry Św. Piotra, 
apostoła. Naszą gorącą modlitwa 
otoczmy Ojca Św. Franciszka. 
• We wspomnienie liturgiczne Mat-

ki Bożej z Lourdes gościliśmy w 
naszej świątyni chorych, niepełno-
sprawnych i opiekunów. Parafial-
ny Zespół Caritas przygotował 
dla wszystkich herbatkę. Dzięku-
jemy wszystkim za wspólną mo-
dlitwę i chrześcijańskie wsparcie. 
•  Parafialny Zespół Caritas po-

trzebuje dla swoich podopiecz-
nych przenośną kuchnię węglową 
lub piecyk typu „koza”. Informa-
cje prosimy zostawić w zakrystii. 
•  W minionym tygodniu zakończy-

liśmy wymianę okien na plebanii. 
Dzięki ofiarom zebranym podczas 
Kolędy możliwe było przeprowa-
dzenie tych prac. Dziękujemy fir-
mie i wszystkim parafianom, któ-
rzy ofiarą wspomogli to przedsię-
wzięcie. Bóg zapłać! 
•  Dziękujemy Bożej Opatrzności za 

Syr 15,15-20 

Błogosławieni 
szukający Boga 
1 Kor 2,6-10 

Mt 5,17-37  

 Jezus powiedział 
do swoich uczniów: 
„Nie sądźcie, że przy-
szedłem znieść Prawo 
albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale 
wypełnić. Zaprawdę 
bowiem powiadam 
wam: Dopóki niebo 
i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna 
kreska nie zmieni się 
w Prawie, aż się wszyst-
ko spełni. Ktokolwiek 
więc zniósłby jedno 
z tych przykazań, choć-
by na jmnie jszych , 
i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy 
w królestwie niebieskim. 
A kto je wypełnia i uczy 
wypełniać, ten będzie 
wielki w królestwie 
niebieskim. Bo powia-
dam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie bę-
dzie większa niż uczo-
n y c h  w  P i ś m i e 
i faryzeuszów, nie wej-
dziecie do królestwa 
niebieskiego. (...) Niech 
wasza mowa będzie: 
Tak, tak; nie, nie. A co 
nadto jest, od Złego 
pochodzi». 

możliwość odbioru Telewizji 
Trwam na multipleksie cyfro-
wym! W dalszym ciągu Biuro 
Radia Maryja gorąco zaprasza 
parafian i gości do kiosku w celu 
złożenia podpisu dla przeprowa-
dzenia referendum dotyczącego 
ochrony dotychczasowego modelu 
funkcjonowania Lasów Państwo-
wych i polskiej ziemi.  
•  Zachęcamy do lektury najnow-

szego numeru Salve Regina, który 
nawiązuje do Światowego Dnia 
Chorego. W numerze wspomnie-
nie o Aninie ks. Przemysława Ma-
ciosa, byłego wikariusza naszej 
parafii, odpowiedź na pytanie, czy 
zdrowie jest najważniejsze, i 
sprawdzone metody leczenia w 
duchu katolickim.    
•  Są jeszcze wolne intencje mszal-

ne w najbliższym tygodniu. 
• Wszystkim, którzy wyjeżdżają na 

zasłużone ferie, życzymy dobrego 
wypoczynku. Niech ten czas 
przybliży nas do Boga w Jego 
pięknie i spokoju, a przede 
wszystkim w modlitwie. 

 
  

VI Niedziela zwykła – 
16.02 

 Nasz wybór 

 Człowiek jest istotą wolną, 
która ma możliwość wyboru 
między dobrem, a złem. Bóg 
jednak nie pozostawia czło-
wieka samemu sobie „i 
poznaje każdy jego czyn”, 
ponieważ Bóg chce, aby 
człowiek wybrał drogę 
życia. W tym wyborze zaw-
sze nam pomaga i podaje 
nam znaki. Nie wolno nam o 
tym zapominać, kiedy ze-
wsząd ogarnia nas lęk, ból i 
zwątpienie; kiedy nasz 
maleńki świat zawirował 
chaosem i schodzi ze swojej 
orbity. Oświeceni światłem 
wiary odkrywamy w Krzyżu 
szczyt objawienia mądrości i 
miłości Bożej. Wnikając 
głęboko w swoją duszę 
dobrze wiemy, jakimi jeste-
śmy i co się w nas kryje. 
Mamy dlatego świadomość 
„jak Bóg umiłował świat 
skoro Syna Swego dał, aby 
nikt nie zginął”. Nie tylko 
nam przywrócił pierwotny 
blask, ale jeszcze uczynił 
nas dziećmi swoimi i kazał 
się nazywać Ojcem. Jezus w 
dzisiejszej Ewangelii wyja-
śnia nam, że przyszedł wy-
pełnić wolę Boga Ojca i 
podkreśla, jedność Prawa i 
Proroków Starego Testa-
mentu, jako wyraz woli 
Bożej. Wiara w Przyszłość, 
pojmowana jako wspólnota 
z wiarą Abrahama, spełnio-
na w Jezusie, jest rzeczywi-
stym oferowaniem Przyszło-
ści. Przykazania były i są 
najdalej wysuniętą granicą, 
której nie wolno przekro-
czyć, pod groźbą utraty 
życia Przyszłego z Bogiem 
w wieczności. 


