
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. 

chara  
1000 + Janina w 2 r.śm. i 
Stanisław w 6 r.śm. 
Sałata, Apolonia i Piotr 
Szelągowscy 
1130– dz. w dniu imienin 
Bogdana Józefa  
1300 zbiorowa: + Antoni 
Zbigniew Jasiński w 16 
r.śm., Andrzej Stawiński 
w 1 r.śm.; + Sławomir 
Żylak w 30 dniu po śm.; 
+ Zdzisław i Jerzy Ład-
no; + cr. Jóźwików i 
Kozłowskich  
1600 wolna 
1800 wolna 

 (�) 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”  

700 + Bronisław, Jan, 
Katarzyna i Janina 
Szyszko, Gabriela (k) i 
Stanisław Knor 
800 + Helena Siarkiewicz 
i zm. z cr. Lodowskich 
1800 + Lidia Adler, Hele-
na Zalewska, Zbigniew 
Marcinkiewicz, Grażyna 
i Janusz Felak 
1800 + Rafał Zarzycki 

16 marca,  
2 NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
700 + Stanisław i Mela-
nia Wojciechowscy, 
Aleksandra Szymańska, 
Izabela Świederska 
830 + Kazimiera (k) Za-

11 marca, wtorek 
700 + Elżbieta Scholl od 
rodziny Kwiatkowskich 
i Witkowskich 
800 wolna 
1800 + Krystyna, Kazi-
miera (k), Janina, Woj-
ciech, Henryk i Marian 
Pietrusińscy, Józef i 
Teresa Ziółkowscy 
1800 wolna 

12 marca, środa  
700 wolna 
700 wolna 
800 + Piotr Woźnica z 
okazji urodzin 
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 
Krucjatą Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - dz.-bł. w 
52 urodziny Jacka o 
Boże bł., opiekę MB, 
zdrowie i wszelkie łaski 
dla niego i cr.; - o obfi-
tość łask Bożych z proś-

INTENCJE MSZALNE 

1 Niedziela  
Wielkiego Postu 

09.03.2014 

9 marca,  
1 NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU  
700 + Stefania Dodacka 
830 – dz. w 85 urodziny 
Reginy z prośbą o zdro-
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 + Józef, Jan, Ma-
rianna i Józefa (k)  
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. 
10 marca, poniedziałek 
700 + Karolina, Katarzy-
na, Aleksandra (k), Bro-
nisława (k), Zygmunt, 
Władysław, Sławomir, 
Marian i cr. Rosów 
800 wolna 
1800 + Jolanta Ryżko w 
24 r.śm. 
1800  +Zdzisław i Halina 
Stefańscy 

bą o szczególne Boże bł. 
i opiekę Matki Bożego 
Syna na każdy dzień dla 
ks. Kazimierza z okazji 
imienin; - o bł. Boże dla 
Patryka Góreckiego z 
okazji imienin, ażeby 
Duch św. był światłością 
jego serca, a MB opie-
kunką na każdy dzień 
jego życia, + Kazimierz 
Górecki, jego rodzice i 
rodzeństwo; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard;  

13 marca, czwartek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Krystyna Saganek 
1800 wolna 

14 marca, piątek 
700 wolna 
700 wolna 
800 + Helena i Ignacy 
Strzała i ich dzieci 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Ignacy Prokop w 
16 r.śm.;  

15 marca, sobota 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  1 Niedzielę Wielkiego Postu 

09.03.2014 r. 
 
•  W ostatnią środę, tj. Popielec rozpoczęliśmy Wielki 

Post. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu.  
•  W Środę Popielcową rozpoczęły się też Kwartale 

Dni Modlitw o ducha pokuty. Zachęcamy do pokuty 
i modlitwy o trzeźwość oraz do składania i odnawia-
nia przyrzeczeń trzeźwościowych. Księga Przyrze-
czeń 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.. 
Prowadzić je będzie ks. Sławomir Żarski. 

•  Dziś o godz. 11.00 spotkanie grupy dziewcząt przy-
gotowujących się do Bierzmowania.  

•  Dziś o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii św.  

•  Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca zapraszamy 
na kolejny wykład Kursu Biblijnego. Dziś - 09 mar-
ca - godz. 19.00 w dolnej kaplicy. 

• 13 marca - czwartek zapraszamy o godz. 17.15 na 
Różaniec Fatimski. 

Rdz 2,7-9; 3,1-7 
Zmiłuj się, Pa-
nie, bo jesteśmy 
grzeszni  
Rz 5,12.17-19 
Mt 4,1-11  

 Duch wyprowadził 
Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy 
przepościł czterdzieści dni i 
czterdzieści nocy, odczuł w 
końcu głód. Wtedy przystąpił 
kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli 
jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały 
się chlebem . Lecz on mu 
odparł: Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje czło-
wiek, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych. 
Wtedy wziął Go diabeł do 
Miasta Świętego, postawił na 
narożniku świątyni i rzekł 
Mu: Jeśli jesteś Synem Bo-
żym, rzuć się w dół, jest 
przecież napisane: Aniołom 
swoim rozkaże o tobie, a na 
rękach nosić cię będą byś 
przypadkiem nie uraził swej 
nogi o kamień. Odrzekł mu 
Jezus: Ale jest napisane także: 
Nie będziesz wystawiał na 
próbę Pana, Boga swego. 
Jeszcze raz wziął Go diabeł 
na bardzo wysoką górę, poka-
zał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i 
rzekł do Niego: Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i 
oddasz mi pokłon. Na to 
odrzekł mu Jezus: Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisa-
ne: Panu, Bogu swemu, bę-
dziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz. 
Wtedy opuścił Go diabeł, a 
oto aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu.  

•  Za tydzień w niedzielę - 16.03 - o godz. 16.00! w 
dolnej kaplicy Msza św. dla młodzieży przygotowu-
jącej się do Bierzmowania. Zapraszamy na nią także 
wszystkich nowych kandydatów! 

•  Koła Różańcowe zapraszają na dzień skupienia, któ-
ry odbędzie się 22.03 (sobota) w kościele w Latowi-
czu. Informacje i zapisy u P. Janiny - kom. 507 478 
245. wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 8.00. 
Zapraszamy także wszystkich chętnych! 

•  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. 

•  W Przedszkolu Sióstr Prezentek przy ul. VII Po-
przecznej trwają zapisy dzieci na rak 2014/15. Zainte-
resowanych Rodziców zapraszamy na stronę interne-
tową przedszkola: 
www.przedszkoleprezentek.waw.pl lub do  osobiste-
go odwiedzenia Przedszkola po telefonicznym uzgod-
nieniu terminu. Tel. 22/815-41-74. Zapisy do wyczer-
pania miejsc. Z okazji Beatyfikacji Błogosławionej 
Zofii Czeskiej w czerwcu 2013 roku został wydany 
piękny duży album poświęcony Osobie nowej pol-
skiej Błogosławionej oraz Uroczystości beatyfikacyj-
nej, jak również Dziełom prowadzonym przez Siostry 
Prezentki, a wśród nich Przedszkole w Aninie. Zdję-
cia do albumy  zostały wykonany przez  p. Grzegorza 
Gałązkę z Rzymu. Album jest do nabycia w Przed-
szkolu Sióstr Prezentek oraz w kiosku przy naszym 
Kościele. S. Daniela 

•  S. Karolina Łuczak - dyrektor Szkoły Sióstr Naza-
retanek zapraszamy uczennice i ich rodziców do 
szkoły przy ul. Czerniakowskiej 137, na spotkania 
informacyjne - tzw. DNI OTWARTE w sobotę 5 
kwietnia w godzinach 11.00 - 14.00. Będzie można 
poznać ofertę programową (gimnazjum, liceum i 
program matury międzynarodowej). 

•  Schola parafialna zaprasza na próby, które odbywa-
ją się w soboty o godz. 11.00 w salce zespołu pod 
kancelarią parafialną. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 

I Niedziela Wielkiego Postu – 
9.03 

 Przypomnienie 

  

 W rozważaniach 
biblijnych dziś wracamy do 
praźródeł ludzkiej historii, aby 
sobie uświadomić: dlaczego 
tak, a nie inaczej toczą się 
dzieje człowieka, a więc i 
nasze, w wieku XXI po Chry-
stusie. Utworzenie człowieka z 
prochu ziemi, ożywienie go 
Bożym tchnieniem, życie w 
raju i utrata go – to wszystko 
jest wcześniejsze od wszelkiej 
historii. Autorowi biblijnemu 
chodzi o obrazowe wytłuma-
czenie rzeczywistych praźródeł 
dziejów ludzkości. Cofa się do 
ich prapoczątków i tłumaczy: 
dlaczego tak, a nie inaczej 
toczą się dzieje ludzkości. To 
sam człowiek – obdarzony 
rozumem i wolną wolą – odda-
lił się od Boga i utracił nie-
śmiertelność. Ale śmierć – 
dzięki śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa – staje się 
przemianą człowieka i jego 
przebóstwieniem. Wszyscy 
pobłądzili i zgrzeszyli w Ada-
mie, ale dzięki zbawczemu 
dziełu Chrystusa mogą się 
zbawić i wrócić do wspólnoty z 
Bogiem. Jezus na pustyni, w 
miejscu samotności, głodu i 
próby – odnosi zwycięstwo nad 
potrójną pokusą. To dla nas 
doświadczenie jak i gdzie – 
kuszeni potrójnym głodem: 
chleba, czci i władzy – może-
my odnaleźć siebie i spotkać 
się z Bogiem. Wielki Post jest 
szczególną okazją do uświado-
mienia sobie konieczności 
pracy nad sobą, nas swoją 
wolą, nad codziennym wybo-
rem wartości rozumu i woli. 
Wartość takiej pracy polega 
przede wszystkim na wartości 
celu: oczyszczeniu naszego 
serca przez coraz głębsze 
widzenie Bożego blasku praw-
dy i miłości. Gdy Bóg stworzył 
człowieka, powiedział, że był 
dobry i piękny. 


