
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. 

wie i bł. Boże dla cr. 
1000 + Anna, Genowefa i 
Stanisław Baranek, Mo-
nika i Franciszek Lucho-
wscy, Henryk Bogucki, 
cr.: Osiaków i Baranków 
1130 wolna  
1300 + Jadwiga Borow-
ska w 11 r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 100 
urodziny Leokadii Bon-
der z prośbą o zdrowie i 
potrzebne łaski 
1630 + Helena, Adam i 
Edward Wojtaś, Geno-
wefa Syta 
1800 + Piotr Jackiewicz 
w 1 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”  

800 zajęta 
1630 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz.-bł. za Euge-
niusza z okazji urodzin; 
+ Jerzy Markuszewski w 
30 dniu po śm.;  

8 marca, sobota 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Helena Kot i Emi-
lia Białkowska w 2 r.śm. 
1800 zajęta 
9 marca, 1 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO PO-

STU  
700 + Stefania Dodacka 
830 – dz. w 85 urodziny 
Reginy z prośbą o zdro-

na, Anna, Aleksander i 
Stanisław Laskus 
3 marca, poniedziałek 

700 + Rozalia i Jan Zło-
mańczuk, Bogumiła i 
Leon Nowosadzcy w 28 
r.śm. 
800 wolna 
1800 + Kazimierz Bigo-
szewski, Dezyderia, 
Władysław i Kazimiera  
1800 + Helena i Andrzej, 
Katarzyna i Ludwik 
Pełka, Henryk Flejszer, 
Franciszka (k) i Jan 
Ciara 

4 marca, wtorek 
700 – dz.-bł. w int. Ks. 
Kazimierza z okazji 
imienin 
800 + Jadwiga Ścisłow-
ska i Halina Brzezińska 
800 + Kazimierz, Józefa 
(k), Franciszek i Emilia  
1800 + Helena Piotrow-
ska, Kazimierz Mazek i 
ich rodzice 
5 marca, ŚRODA PO-

PIELCOWA 
700 + Bogdan, Jadwiga i 
Czesław Sidorow 
900 + Katarzyna i Marcin 
Waśkiewicz oraz prośba 
o pomyślne załatwienie 
sprawy sądowej 
1630 wolna 

INTENCJE MSZALNE 

8 Niedziela  
Zwykła 

02.03.2014 

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: - w in-
tencji Ojczyzny – Żoł-
nierzy Niezłomnych; - 
w int. Fryderyka w 1 
urodziny o bł. Boże i 
łaski dla cr.; + Helena i 
Bolesław, ich synowie 
oraz Sławomir i Franci-
szek i cr. Jedynak; + 
Jadwiga Krawczyk i 
Józefa (k) Kur; + Kazi-
mierz i Konstanty, zm. z 
cr., Konstanty, Józefa 
(k) i Jan Błachnio; + 
Bożenna Biedrzycka w 9 
r.śm.; + Janusz Targow-
ski w 2 r.śm.; + Józef 
Melak w 30 dniu po śm.; 
+ Stanisław Frelek w 1 
r.śm.; + Janina Kowal-
ska w 10 r.śm.; + Stefan 
Pietraszek 
1800 + Katarzyna, Jani-

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; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; + 
Zofia Niszcz w 1 r.śm.;  

6 marca, czwartek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Janina w 10 r.śm. 
i Aleksander Wiśnie-
wscy, Janina i Edward 
Wocial 
1800 + Zofia Łyszkowska 
w 30 r.śm. 

7 marca, piątek 
700 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  8 Niedzielę Zwykłą 

02.03.2014 r. 
 

•  Dziś, w niedzielę - 02 marca o godz. 13.00 zapra-
szamy do wspólnej modlitwy we Mszy Św. za Oj-
czyznę. W szczególnej intencji będziemy modlić się 
za Żołnierzy Niezłomnych. Asystę liturgiczną po-
prowadzą uczestnicy Motocyklowego Rajdu Katyń-
skiego. 

•  Jutro - w poniedziałek 03.03 - w salce parafialnej o 
godz. 19.30 spotkanie grupy Porozmawiajmy o Ko-

ściele. Zapraszamy! 
•  W najbliższą środę, tj. Popielec rozpoczynamy Wiel-

ki Post. Porządek Liturgii: Msze św. z posypaniem 
głów popiołem będą o godz. 7, 9, 16.30 i 18. 

•  W Środę Popielcową rozpoczynają się Kwartale Dni 
Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do pokuty i 
modlitwy o trzeźwość oraz do składania i odnawiania 
przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrzeczeń 
wyłożona jest w Kaplicy Matki Bożej. 
Przepisy postne:  

⇒  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązu-
je wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we 
wszystkie piątki w ciągu roku oraz Środę Popielcową. 

⇒  post ścisły, czyli ilościowy obowiązuje w Środę Po-
pielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich między 18. 
a 60. rokiem życia 

⇒  uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźli-
wości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia 
innych form pokuty 

⇒  W każdy piątek w Wielkim Poście odprawiana jest 
Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 19.00  

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 
uczestniczymy w Gorzkich Żalach z kazaniem pa-
syjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do ob-
chodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje 
katechumenów do obchodu paschalnego misterium 
przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskie-
go, a wiernych przez wspomnienie przyjętego chrztu i 
pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od 
Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej wy-
łącznie. 

•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w 
naszej parafii w dniach 30 marca - 02 kwietnia br.. 

Iz 49,14-15 
Jedynie w Bogu 
spokój znajdzie 
dusza  
1 Kor 4,1-5 
Mt 6,24-34  

 Nikt nie może dwom 
panom służyć. Bo albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego 
będzie miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim wzgar-
dzi. Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie. Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o 
swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje ciało, czym się 
macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie? Przypatrzcie 
się ptakom w powietrzu: nie sieją 
ani żną i nie zbierają do spichle-
rzy, a Ojciec wasz niebieski je 
żywi. Czyż wy nie jesteście 
ważniejsi niż one? Kto z was przy 
całej swej trosce może choćby 
jedną chwilę dołożyć do wieku 
swego życia? A o odzienie czemu 
się zbytnio troszczycie? Przypa-
trzcie się liliom na polu, jak 
rosną: nie pracują ani przędą. A 
powiadam wam: nawet Salomon 
w całym swoim przepychu nie 
był tak ubrany jak jedna z nich. 
Jeśli więc ziele na polu, które dziś 
jest, a jutro do pieca będzie 
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, 
to czyż nie tym bardziej was, 
małej wiary? Nie troszczcie się 
więc zbytnio i nie mówcie: co 
będziemy jeść? co będziemy pić? 
czym będziemy się przyodzie-
wać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkie-
go potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o królestwo /Boga/ i o 
Jego Sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane. 
Nie troszczcie się więc zbytnio o 
jutro, bo jutrzejszy dzień sam o 
siebie troszczyć się będzie. Dosyć 
ma dzień swojej biedy.  

Prowadzić je będzie ks. Sławomir Żarski. 
• W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek m-

ca. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu 
od godz. 15.00. W piątek o godz. 9.00 udamy się do 
chorych, od godz. 16.00 spowiedź i o 16.30 Msza św. 
z udziałem dzieci.  

•  Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy 
na kolejny wykład Kursu Biblijnego. 09 marca br. 
godz. 19.00 w dolnej kaplicy. 

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

•  Szkoła Podstawowa nr 218 Im. Michała Kajki w 
Warszawie, zaprasza na spotkanie informacyj-
ne dotyczące przyjęć dzieci urodzonych w la-
tach 2007, 2008 oraz 2009 do klasy pierwszej 
oraz oddziału przedszkolnego. Spotkanie odbędzie 
się dnia 6 marca 2014r. (czwartek) o godzinie 17.30 
w Szkole Podstawowej nr 218 ul. Kajki 80/82. Pod-
czas spotkania zostaną przedstawione zasady rekruta-
cji, można będzie zwiedzić szkołę, poznać nauczycie-
li, umówić się na spotkania indywidualne. 

• Zapraszamy uczennice i ich rodziców do naszej szko-
ły, która mieści się przy ul. Czerniakowskiej 137, na 
spotkania informacyjne tzw. DNI OTWARTE w 
soboty 8 marca i 5 kwietnia w godzinach 11:00 - 
14:00, podczas których przedstawimy ofertę progra-
mową (gimnazjum, liceum i program matury między-
narodowej). 
s. Karolina Łuczak - dyrektor Szkoły Sióstr Nazare-
tanek 

• Schola parafialna zaprasza na próby, które odbywają 
się w soboty o godz. 11-tej w salce zespołu pod kan-
celarią parafialną. 

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

VIII Niedziela zwykła – 
2.03 

Opatrzność 

 Co dzisiejszy człowiek 
może wiedzieć o Opatrzno-
ści Bożej? Czy na serio 
liczymy się z tym, że Bóg 
troszczy się o ludzi zawsze i 
jest naszym Ojcem, który 
rządzi wszechświatem i 
losami człowieka? Czy 
zastanawiamy się nad tym, 
że technika i organizacja nie 
zastąpią nigdy Jego Opatrz-
ności? Widząc świat po-
wierzchownie dostrzegamy 
czasem naiwną i wygodną 
wiarę w Opatrzność, według 
której Bóg powinien być 
filantropem rozdającym 
dobra ziemskie. A oto Bóg, 
w którego wierzymy, Ojciec 
Jezusa Chrystusa i nasz 
Ojciec, jest Panem mówią-
cym do każdego z nas: po-
wstań i czyń sam, coś – do 
czego jesteś powołany i 
wyposażony, dla lepszego 
świata i dla każdego bliźnie-
go. Dopiero przy końcu 
świata, na sądzie Bożym, 
okaże się kto spełniał swoją 
służbę z czystej intencji. 
Ten, kto swoją ufność, swoje 
serce złożył w Bogu i po-
ważnie liczy się z Jego miło-
ścią, ten nigdy nie stanie się 
niewolnikiem zbytnich 
spraw ziemskich, mamony. 
Cały nasz wszechświat, z 
jego bezmiarem przestrzen-
nym i czasowym, z jego 
nieograniczonym bogac-
twem i różnorodnością, 
ukazuje nam Bożą potęgę i 
wszechmoc. Wystarczy 
otworzyć nasz umysł i serce, 
wypowiedzieć jedno słowo – 
Ojcze, a On będzie nam 
dostępny, oświeci nas i 
pouczy, jako nasz Ojciec i 
serdeczny Przyjaciel. 


