
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. 506 312 676 
 

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. 

Bolesław, ich synowie 
oraz Sławomir i Franci-
szek i cr. Jedynak; + 
Jadwiga Krawczyk i 
Józefa (k) Kur; + Kazi-
mierz Konstanty, zm. z 
cr., Konstanty, Józefa (k) 
i Jan Błachnio; + Bożen-
na Biedrzycka w 9 r.śm.; 
+ Janusz Targowski w 2 
r.śm.; + Józef Melak w 
30 dniu po śm.; + Stani-
sław Frelek w 1 r.śm., + 
Janina Kowalska w 10 
r.śm.; + Stefan Pietra-
szek 
1800 + Katarzyna, Janina, 
Anna, Aleksander i Sta-
nisław Laskus 

 (�) 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”  

Krzemińskich 
1800 + Jadwiga i Kazi-
mierz Dyniewicz, Jadwi-
ga i Roman Pogorzelscy 
2 marca, 8 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  
700 + cr. Gałeckich, Pa-
czuskich i Kosieradzkich 
830 + Helena i Włady-
sław  
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzien-

nika  
1130 + Janina i Henryk 
Janowscy  
1300 zbiorowa: - za 
Ojczyznę; + Helena i 

800 wolna 
1800 + Rozalia, Jan, zm.z 
cr. Janczaków i Dyga-
sów 

26 lutego, środa 
700 – w int. Mirosława z 
okazji imienin 
800 – w intencji Moniki z 
okazji 4 urodzin, o łaskę 
zdrowia, bł. Boże i opie-
kę Matki Bożej 
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; - dz. za 
szczęśliwe narodzenie 
Franciszka; - o bł. Boże i 
zdrowie dla Władysława 
(m) w 80 urodziny, o 
pomyślne zakończenie 
prac projektowych dla 
Marcin; + Natalia, Wa-
lenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard;  

27 lutego, czwartek 
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23 lutego, 7 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA  

700 + Tomasz Cieszkow-
ski 
830 + gen. Emil Fieldorf-
Nil w r. zbrodni sądowej 
1000 – Aby liczni młodzi 
ludzie odpowiedzieli na 
wezwanie Pana do po-
święcenia życia głosze-
niu Ewangelii i aby we 
wszystkich kulturach 
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. Za-
rzyccy 
24 lutego, poniedziałek 
700 – dz.-bł. z okazji 
urodzin i imienin Macie-
ja oraz z prośba o szczę-
śliwą operację 
800 + Piotr Grajda w 35 r. 
śm., Stanisława (k) Graj-
da, Aleksander Woźnica, 
cr. Grajdów i Woźniców 
1800 + Krystyna Obara w 
30 dniu po śm. 

25 lutego, wtorek 
700 wolna 

700 wolna 
800 wolna 
1800 + Dariusz Pawlasek 
w 15 r.śm., Jadwiga 
Płowska, Wacław Ro-
wicki, Józefa (k) i Piotr 
Migas, Apolonia Lewan-
dowaska 

28 lutego, piątek 
700 + Helena, Janina i 
Helena - Józefa (k) 
800 + ks. Bogusław Pła-
twa w m-c po śm., Wła-
dysław, jego rodzeństwo  
i rodzice 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz;  

1 marca, 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-
runkach 
800 wolna 
1800 + Edward Krzemiń-
ski w 1 r.śm. i zm. z cr. 
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Solidarność z Ukrainą 

Prośba Prezydium KEP i naszych kapłanów 
pracujących na Ukrainie 

Z apelem o gesty solidarności i wsparcie dla naro-
du ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla 
niego czasie zwraca się Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają wiernych 
do modlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza 
w czasie Mszy Św. Proszą również o podjęcie 
postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za 
Ukrainę będzie piątek 28 lutego br. 
Caritas Polska zbiera fundusze na zakup le-
karstw i żywności dla potrzebujących na Ukra-

inie. Ks. Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas 
Spes ze Lwowa, podkreśla, że obecnie nie ma 

szans na zorganizowanie jakichkolwiek transpor-
tów z pomocą humanitarną. Osoby chcące włą-
czyć się w pomoc dla Ukrainy mogą to uczynić 

dokonując wpłaty na konto Caritas Polska: PL 77 
1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem 
„Ukraina”. 
 Również nasze ofiary złożone do puszki 
Dar Serca, która znajduje się na środku kościoła, 
zostaną przekazane na powyższe konto bankowe. 
• W przyszłą niedzielę - 02 marca o godz. 13.00 

zapraszamy do wspólnej modlitwy we Mszy 
Św. za Ojczyznę. Asystę liturgiczną poprowa-
dzą uczestnicy Motocyklowego Rajdu Katyń-
skiego. 

• Parafialny Zespół Caritas potrzebuje dla swo-
ich podopiecznych przenośną kuchnię węglową 
lub piecyk typu „koza”. Informacje prosimy 
zostawić w zakrystii. 

•   Za tydzień - w poniedziałek 03.03 - w salce 
parafialnej o godz. 19.30 spotkanie grupy Po-

rozmawiajmy o Kościele. Zapraszamy! 

Kpł 19,1-2.17-18  

Pan jest łaska-
wy, pełen miło-
sierdzia 
1 Kor 3,16-23 

Mt 5,38-48  

 Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Słyszeliście, 
że powiedziano: „Oko za oko 
i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię 
kto uderzy w prawy policzek, 
nastaw mu i drugi. Temu, kto 
chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp 
i płaszcz. Zmusza cię kto, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, 
idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj 
się od tego, kto chce poży-
czyć od ciebie. Słyszeliście, 
że powiedziano: „Będziesz 
miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego bę-
dziesz nienawidził. A Ja wam 
powiadam: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują; 
tak będziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; 
ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On 
zsyła deszcz na sprawiedli-
wych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, 
którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? 
Czyż i celnicy tego nie czy-
nią? I jeśli pozdrawiacie tylko 
swych braci, cóż szczególne-
go czynicie? Czyż i poganie 
tego nie czynią? Bądźcie 
więc wy doskonali, jak do-
skonały jest Ojciec wasz 
niebieski.  

•  Odnowa w Duchu św. wraz z Kościołem Do-
mowym serdecznie zapraszają małżeństwa, 
które pragną poprawić komunikację 
w małżeństwie i rodzinie, pogłębić relację ze 
sobą i z Panem Bogiem, na kolejne spotkanie 
warsztatowe dotykające tematyki wiary i 
rodziny. Spotkanie trwające około 1 godziny 
odbędzie się w salce parafialnej 8 marca, a 
kolejne 29 marca o godzinie 16.30. 

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

• Szkoła Podstawowa nr 218 Im. Michała 
Kajki w Warszawie, zaprasza na spotkanie 
informacyjne dotyczące przyjęć dzieci urodzo-
nych w latach 2007, 2008 oraz 2009 do klasy 
pierwszej oraz oddziału przedszkolnego. Spo-
tkanie odbędzie się dnia 6 marca 201-
4r. (czwartek) o godzinie 17:30 w Szkole Pod-
stawowej nr 218 ul. Kajki 80/82. Podczas spo-
tkania zostaną przedstawione zasady rekrutacji, 
można będzie zwiedzić szkołę, poznać nauczy-
cieli, umówić się na spotkania indywidualne.  

• Zachęcamy do lektury najnowszego numeru 
Salve Regina, który nawiązuje do Światowego 
Dnia Chorego. W numerze wspomnienie o 
Aninie ks. Przemysława Maciosa, byłego wi-
kariusza naszej parafii, odpowiedź na pytanie, 
czy zdrowie jest najważniejsze, i sprawdzone 
metody leczenia w duchu katolickim. 

• W dniach 8-11 maja w Miedzeszynie odbędą 
się rekolekcje z o. Jamesem Manjackalem. Są 
to jedyne rekolekcje jakie poprowadzi w Pol-
sce w 2014 roku. 
Wszelkie niezbędne informacje na ten temat, w 
tym możliwość zgłoszenia w nich udziału, do-
stępne są na stronie internetowej: 
www.parafiamiedzeszyn.pl 

• Wszystkim na feriach życzymy dobrego wypo-
czynku. Niech ten czas przybliży nas do Bo-
ga w Jego pięknie i spokoju, a przede wszyst-
kim w modlitwie. 

VII Niedziela zwykła – 
23.02 

 Ważne wezwanie 

 Miłość naszych przyjaciół 
jest najłatwiejsza i najinten-
sywniejsza, bo ma mocny 
fundament naturalny: rodzi-
nę, naród, kulturę…. O 
wiele trudniej jest kochać 
nieprzyjaciół. A przecież 
punktem szczytowym żądań 
Jezusa jest przykazanie 
miłości nieprzyjaciół. Nie 
jest ono jakąś radykalizacją 
miłości bliźniego, ani nie 
znaczy, że jesteśmy obowią-
zani wszystkich ludzi obda-
rzać jednakową miłością. 
Istnieje w miłości hierarchia 
i byłoby rzeczą nienaturalną 
jej nie uznawać. Wiemy, że 
Jezus wyróżniał swą Matkę, 
kochał specjalnie swych 
Uczniów, rodzinę Łazarza, 
ojczyznę…. O wiele trudniej 
jest kochać nieprzyjaciół, a 
jednak jest to kategoryczny 
wymóg Chrystusa, że nie 
można być członkiem Jego 
Królestwa, jeśli wymogu 
tego nie spełnimy. Chrystus 
– w tej właśnie sprawie – 
powołał się na przykład 
Ojca, każąc nam dążyć do 
Jego doskonałości: dawania 
dobra, niepamiętania win. 
Dążyć sprawiedliwością 
ufnością i wiarą w ich czło-
wieczeństwo. Nie jest to 
sprawa łatwa, lecz nie ona 
jest najtrudniejsza. Najtrud-
niejsza jest miłość ludzi 
obojętnych, tych którzy nas 
nic nie obchodzą. Ludzi, w 
których nic dojrzeć nie 
potrafimy. Lecz w praktyce 
miłości sprzeczność jest 
pozorna. Oznacza ona pełną 
i nieustanną naszą gotowość 
w sprawie ważnej czy bła-
hej. Módlmy się za nas i za 
nich. 


