
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. 

Derek, Serafina (k) i 
Marian Skawińscy  
23 marca, 3 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO PO-

STU  
700 wolna 
830 – o zdrowie i bł. Bo-
że dla Stanisława i Han-
ny i cr. 
1000 + Halina Godlewska 
z okazji urodzin 
1130 + Edward w 18 
r.śm. i Henryka (k) w 2 
r.śm. Kopik  
1300 – dz.-bł. w int. Fran-
ces (k) 
1630 wolna 
1800 + Leszek w rocznicę 
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”  

21 marca, piątek 
700 wolna 
700 wolna 
800 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy, Piotr Zie-
liński 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Rozalia, Albina 
(k), Stanisława (k), Al-
fons, Wiesława (k), Ka-
zimierz i Czesława (k); 

22 marca, sobota 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Bogusław Jezier-
ski, jego rodzice i teścio-
wie 
1800 + Bolesława (k), 
Kazimierz i Zygmunt 

700 wolna 
800 wolna 
1800 – o szczęśliwe roz-
wiązanie dla Agnieszki  
1800 + dusze w cz. c. 
19 marca, środa, uro-
czystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP 

700 + Katarzyna i Józef  
800 + Józef, Józefa (k), 
Andrzej Pełka i cr. Peł-
ków 
800 + Józef, Magdalena, 
Władysław, Jadwiga, 
Wacław, Pelagia i zm. z 
ich rodzin 
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; - o Boże 
bł., potrzebne dary, łaskę 
zdrowia i opiekę MB na 
każdy dzień dla soleni-
zantek: Kazimiery Szy-
mańskiej i Marii Oszczę-
dłowskiej; + Natalia, 
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16 marca, 2 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO PO-

STU  
700 + Stanisław Wojcie-
chowski, Aleksandra (k)
Szymańska, Melania 
Wojciechowska, Izabela 
Świderska 
830 + Kazimiera (k) Za-
chara  
1000 + Janina w 2 r.śm. i 
Stanisław w 6 r.śm. Sała-
ta, Apolonia i Piotr Sze-
lągowscy 
1130– dz. w dniu imienin 
Bogdana - Józefa  
1300 zbiorowa: - o po-
myślne zdanie egzaminu 
radcowskiego,+ 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; + Marian (w dniu 
urodzin), cr. Chmielów i 
Łopatków 
1600 wolna 
1800 wolna 
17 marca, poniedziałek 
700 wolna 
800 – dz. z okazji imienin 
Zbysława  
1800 + Helena, Zbigniew 
i Kazimierz Gajewscy 
1800 wolna 

18 marca, wtorek 

Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; + 
Józefa (k), Aleksander, 
Józefa (k), Michał, Ed-
mund i Leszek, cr.: Kala-
tów i Sowów; + Marian - 
Damian Dubrzyński w 5 
r.śm.; + Helena i Józef 
Skorupka; + Józef Sewe-
rynik i jego rodzice: 
Antonina i Leon Sewery-
nik 

20 marca, czwartek 
700 wolna 
800 – dz. w 17. rocznicę 
urodzin Mateusza, z 
prośbą o Boże bł., dary 
Ducha Św., opiekę Matki 
Bożej, potrzebne łaski 
dla niego oraz brata Łu-
kasza i rodziców: 
Agnieszki i Marka 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski i o wysłuchanie 
próśb  
1800 – o łaskę uzdrowie-
nia dla Romana za przy-
czyną Sługi Bożego Ste-
fana Kardynała Wyszyń-
skiego 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  2 Niedzielę Wielkiego Postu 

16.03.2014 r. 
 
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 

17.15 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z 
kazaniem pasyjnym. 
Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu 
do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna 
przygotowuje katechumenów do obchodu 
paschalnego misterium przez różne stopnie 
wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wier-
nych przez wspomnienie przyjętego chrztu i 
pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu 
trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wie-
czerzy Pańskiej wyłącznie. 

•  W każdy piątek w Wielkim Poście odpra-
wiana jest Droga Krzyżowa o godz. 17.15 i 
19.00  

• Parafialne Rekolekcje Wielkopostne od-
będą się w naszej parafii w dniach 30 marca 
- 02 kwietnia br.. Prowadzić je będzie ks. 
Sławomir Żarski.  

•  Dziś w niedzielę - 16.03 - o godz. 16.00! w 
dolnej kaplicy Msza św. dla młodzieży 
przygotowującej się do Bierzmowania. 
Zapraszamy na nią także wszystkich no-
wych kandydatów! 

• We środę - 19 marca obchodzimy uroczy-
stość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze 
św. będą odprawione o godz. 7.00; 8.00 i 
18.00. Tego dnia przypada 9. rocz. sakry 
biskupiej J.E.Ks. Arcybiskupa Henryka 
Hosera SAC. Pamiętajmy w modlitwach o 
Pasterzu naszej Diecezji. 

 
 
 

Rdz 12,1-4a 
Mamy nadzieję 
w miłosierdziu 
Pana  
2 Tm 1,8b-10 
Mt 17,1-9  

Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i brata jego Jana i 
zaprowadził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało 
się białe jak światło. A oto 
im się ukazali Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali 
z Nim. Wtedy Piotr rzekł 
do Jezusa: Panie, dobrze, 
że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza. Gdy on jesz-
cze mówił, oto obłok świe-
tlany osłonił ich, a z obło-
ku odezwał się głos: To 
jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodoba-
nie, Jego słuchajcie! 
Uczniowie, słysząc to, 
upadli na twarz i bardzo 
się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i 
rzekł: Wstańcie, nie lękaj-
cie się! Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, 
tylko samego Jezusa. A 
gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im mówiąc: Nie 
opowiadajcie nikomu o 
tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwych-
wstanie.  

•  Koła Różańcowe zapraszają na dzień sku-
pienia, który odbędzie się 22.03 (sobota) w 
kościele w Latowiczu. Informacje i zapisy u 
P. Janiny - kom. 507 478 245. wyjazd auto-
karem sprzed kościoła o godz. 8.00. Zapra-
szamy także wszystkich chętnych! 

• W przyszłą niedzielę - 23.03 gościć będzie-
my duet bandurzystek z Ukrainy - Irenę i 
Natalię Jewtuszok. W czasie każdej Mszy 
św. wykonają one utwór na dziękczynienie, 
a po wieczornej Mszy św. zapraszają na 
koncert. 

•  W Przedszkolu Sióstr Prezentek przy ul. 
VII Poprzecznej trwają zapisy dzieci na rak 
2014/15. Zainteresowanych Rodziców za-
praszamy na stronę internetową przedszko-
la: www.przedszkoleprezentek.waw.pl lub 
do  osobistego odwiedzenia Przedszkola po 
telefonicznym uzgodnieniu terminu. Tel. 
22/815-41-74. Zapisy do wyczerpania 
miejsc. Z okazji Beatyfikacji Błogosławio-
nej Zofii Czeskiej w czerwcu 2013 roku 
został wydany piękny duży album poświę-
cony Osobie nowej polskiej Błogosławionej 
oraz Uroczystości beatyfikacyjnej, jak rów-
nież Dziełom prowadzonym przez Siostry 
Prezentki, a wśród nich Przedszkole w Ani-
nie. Zdjęcia do albumy  zostały wykonany 
przez  p. Grzegorza Gałązkę z Rzymu. Al-
bum jest do nabycia w Przedszkolu Sióstr 
Prezentek oraz w kiosku przy naszym Ko-
ściele. S. Daniela 

•  Schola parafialna zaprasza na pró-
by, które odbywają się w soboty o godz. 
11.00 w salce zespołu pod kancelarią para-
fialną. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. 

II Niedziela Wielkiego Postu 
– 16.03 

 Widok drogi 

 Usłuchał wezwania Bożego 
Abraham i stał się ojcem 
wierzących oraz zarysem 
Bożych planów. Nie pyta i nie 
sprzeciwia się. Otrzymuje 
tylko przyrzeczenie błogosła-
wieństwa. Ale dopiero w 
Chrystusie stało się wszystko 
wyraziste, czego Bóg oczekuje 
od człowieka i jakim chce go 
mieć. W Ewangelii dziś czyta-
nej widzimy Chrystusa idącego 
na „górę wysoką” wraz z 
Piotrem, Jakubem i Janem. 
Symbolika góry jest niezwykle 
bogata, tak w Starym jak i w 
Nowym Testamencie. Kusze-
nie Jezusa odbyło się na górze, 
wybór Dwunastu również 
odbył się na górze, Osiem 
błogosławieństw i Kazanie 
ogłosił Chrystus na górze. 
Szczególne miejsce zajmuje 
Góra Oliwna. Stanął Jezus 
przed Piłatem też na górze. Na 
Górze Golgota oddaje Jezus 
swoje życie dla nas. Po Zmar-
twychwstaniu spotyka się 
Chrystus z uczniami na górze. 
Wniebowstąpienie miało 
miejsce właśnie na górze. 
Najważniejsze zdarzenia miały 
miejsce na górze. Przypomina-
my sobie, że i Maryja z naj-
ważniejszą wiadomością udała 
się w góry do swojej krewnej 
Elżbiety. W Starym Testamen-
cie też mamy święte góry: 
Synaj, Karmel, Moria, Syjon 
itd. Widzimy więc, że w tajem-
nicy gór kryje się myśl bardzo 
głęboka. Jest to symbol zbliża-
nia się do Boga, zetknięcia 
ziemi z niebem, doznania 
mistycznych uniesień. Chry-
stus z Apostołami schodzi z 
góry. Trzeba iść głosić Dobrą 
Nowinę mieszkańcom miast i 
wsi. Naszą górą przemiany jest 
Chrzest święty. W nim zostali-
śmy wszczepieni w Chrystusa i 
zobowiązani do naśladowania 
Go w swoim czasie i miejscu. 


