
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. 

sprawiedliwy podział 
dóbr i zasobów natural-
nych 
1000 – dz.-bł. w 90 uro-
dziny Tadeusza Arci-
szewskiego z prośbą o 
zdrowie, Boże bł. i opie-
kę MB 
1130 zajęta  
1300 + Zdzisław Przeź-
dziak w 11 r.śm., jego 
rodzice i teściowie, Hen-
ryk Kozicki i Henryk 
Dołęga 
1800 + Anna i Stefan 
Krzemińscy, zm. z cr.: 
Krzemińskich i Stajnia-
ków 

 (�) 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”  

Henryk  i Marian Anto-
sik, Halina Rams 
1800 + Joanna, Stanisław 
i Wanda Koprowscy 
30 marca, 4 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO PO-

STU  
700 + Marian Gałecki w 
12 r.śm. 
830 + Sławomir Grądzki 
w 9 r.śm., zm. z cr.: 
Grądzkich, Leniec i Kluz 
1000 – Aby Zmartwych-
wstały Pan napełnił na-
dzieją serca osób do-
świadczanych przez ból i 
chorobę, a rządzący 
promowali ochronę 
świata stworzonego i 

wszelkie potrzebne dla 
niego dary 

26 marca, środa  
700 wolna 
700 wolna 
800 + Janina i Leon Ma-
kowscy, Krystyna, Wła-
dysław i Janusz Maksyś 
1000 – w intencji dzieci i 
młodzieży oraz pedago-
gów i personelu SP nr 
218 
1100– w intencji młodzie-
ży oraz pedagogów i 
personelu Zespołu Szkół 
nr 114 
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; - w int. 
Tomasza i Adama z 
okazji urodzin; + Nata-
lia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Irene-
usz, Lucyna Tyl i Ry-
szard; 
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23 marca, 3 NIEDZIE-
LA WIELKIEGO PO-

STU  
700 wolna 
830 – o zdrowie i bł. Bo-
że dla Stanisława, Hanny 
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 r.śm. 
24 marca, poniedziałek 
700 – dz.-bł. w 7 urodzi-
ny Kacperka z prośbą o 
bł. Boże dla cr. 
800 wolna 
1800 + Maria i Romuald 
Prochalowie, cr.: Procha-
lów i Malczewskich 
1800 + Wiktoria Mieczni-
kowska w 3 r.śm. 
25 marca, WTOREK, 

ZWIASTOWANIE 
PAŃSKIE, uroczystość 

700 wolna 
800 + Stanisław w 81 
r.śm., Marianna w 43 
r.śm. i Helena w 16 r.śm. 
Cieślakowie 
1800 + Stanisław Jóźwiak 
1800 – w int. Michała z 
okazji 20 urodzin o 

 
 
 
27 marca, czwartek 
700 – o Boże bł., zdrowie 
i potrzebne łaski dla 
Jacka Bobera z okazji 97 
rocz. urodzin 
800 wolna 
1800 + Andrzej Wisz-
niewski 
1800 + Anna Jabłońska 

28 marca, piątek 
700 wolna 
700 wolna 
800 + Kazimierz Długo-
kęski 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz 

29 marca, sobota 
700 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Bożą 
opiekę i bł. dla Jadwigi i 
Michała Wojewódzkich z 
okazji 46 r. ślubu 
800 wolna 
1800 + Eugenia w 10 
r.śm. i Piotr Radzio, 
Bronisława (k), Danuta, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  3 Niedzielę Wielkiego Postu 

23.03.2014 r. 
 
 Okres Wielkiego Postu służy przygotowa-
niu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna 
przygotowuje katechumenów do obchodu paschal-
nego misterium przez różne stopnie wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego, a wiernych przez wspo-
mnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. 
Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej 
do Mszy Św. Krzyżma.  
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 23.03 gościmy duet 

bandurzystek z Ukrainy - Irenę i Natalię Je-
wtuszok. W czasie każdej Mszy św. wykonają 
one utwór na dziękczynienie, a po wieczornej 
Mszy św. zapraszają na koncert.  

•  Dziś, w niedzielę - 23.03 - o godz. 16.30 Msza 
św. dla dzieci i rodziców przygotowujących się 
do I Komunii św. 

•  Dziś także - 23.03 - o godz. 19.00 w salce para-
fialnej spotkanie grupy chłopców przygotowu-
jących się do Bierzmowania. 

•  W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 
17.15 uczestniczymy w Gorzkich Żalach z 
kazaniem pasyjnym. 

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

•  We wtorek - 25.03 - uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Msze św. będą odprawione o godz. 
7.00; 8.00 i 18.00. 

•  W tym tygodniu swoje Rekolekcje Wielko-
postne przeżywać będą uczniowie naszych 
szkół: Podstawowej 218 oraz Zespołu Szkół LO 
i Gimnazjum przy ul. Alpejskiej. 
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

•  Parafialne Rekolekcje Wielkopostne odbędą 
się w naszej parafii za tydzień - w dniach 30 
marca - 02 kwietnia br. Prowadzić je będzie ks. 
Sławomir Żarski. Tematem tegorocznych reko-
lekcji będzie Bł. Jan Paweł II w perspektywie 

Wj 17,3-7 
Kiedy Bóg mó-
wi, nie gardź 
Jego słowem  
Rz 5,1-2.5-8 
J 4,5-42  

 Jezus przybył do mia-
steczka samarytańskiego, zwanego 
Sychar, w pobliżu pola, które 
/niegdyś/ dał Jakub synowi swe-
mu, Józefowi. Było tam źródło 
Jakuba. Jezus zmęczony drogą 
siedział sobie przy studni. Było to 
około szóstej godziny. Nadeszła 
/tam/ kobieta z Samarii, aby 
zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do 
niej: Daj Mi pić! (…) O, gdybyś 
znała dar Boży i /wiedziała/, kim 
jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się 
napić - prosiłabyś Go wówczas, a 
dałby ci wody żywej. (…) Każdy, 
kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą 
Ja mu dam, stanie się w nim 
źródłem wody wytryskającej ku 
życiu wiecznemu. Rzekła do 
Niego kobieta: Daj mi tej wody, 
abym już nie pragnęła i nie przy-
chodziła tu czerpać. (…) Odpo-
wiedział jej Jezus: Wierz Mi, 
kobieto, że nadchodzi godzina, 
kiedy ani na tej górze, ani w 
Jerozolimie nie będziecie czcili 
Ojca. Wy czcicie to, czego nie 
znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze począ-
tek od Żydów. Nadchodzi jednak 
godzina, owszem już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a 
takich to czcicieli chce mieć 
Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba 
więc, by czciciele Jego oddawali 
Mu cześć w Duchu i prawdzie. 
(…) Kobieta zaś zostawiła swój 
dzban i odeszła do miasta. I 
mówiła tam ludziom: Pójdźcie, 
zobaczcie człowieka, który mi 
powiedział wszystko, co uczyni-
łam (…) Wielu Samarytan z 
owego miasta zaczęło w Niego 
wierzyć dzięki słowu kobiety (…). 

kanonizacji. Towarzyszyć nam będzie również 
Sługa Boża Wanda Malczewska z przesłaniem 
wewnętrznej wolności. Dodać należy, że w na-
szej parafii żyje bliska rodzina tejże Sługi Bo-
żej. Plan spotkań rekolekcyjnych będzie nastę-
pujący: niedziela według porządku zwykłego; 
poniedziałek, wtorek i środa o godz. 7, 10, 18 i 
19.30.   

•  Wszystkich pielgrzymów udających się do 
Rzymu na Kanonizację zaprasza P. Zygmunt na 
spotkanie organizacyjne dzisiaj, 23 marca o 
godz. 16.30 do salki katechetycznej - wejście od 
kancelarii. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 
Zapraszamy. 

• W najnowszym numerze „Salve Regina” na 
Wielki Post między innymi rozmowa z naszym 
rezydentem ks. drem Eugeniuszem, refleksje 
sióstr z czterech zgromadzeń w Aninie o poście, 
jałmużnie i modlitwie oraz sylwetka Louisa de 

Funèsa – wybitnego aktora i stuprocentowego 
katolika. Zachęcamy do lektury! 

• Referat Misyjny Kurii Warszawsko-Praskiej 
nadesłał do naszej parafii 20-cia adresów rodzin 
z Ukrainy. Te rodziny potrzebujące pomocy, 
wskazali księża misjonarze z naszej diecezji 
pracujący w Kijowie i Chmielnicki. Zapraszamy 
naszych parafian chętnych do wysłania paczki 
(do 20 kg) po odbiór adresów. Adresy i wskaza-
ny asortyment można pobrać w zakrystii.  

• Kolejne spotkanie grupy Porozmawiajmy o 
Kościele odbędzie się jutro, 24 marca po wie-
czornej Adoracji o godz. 19.30. Serdecznie za-
praszamy. 

• Serdecznie prosimy naszych parafian o pomoc 
w przygotowaniu palm. Już od tego tygodnia 
„Zielone” i bazie można przynosić do zakrystii  

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym tygo-
dniu. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Franciszek Żebrowski, wdowiec z par. tut. 
 Bożena Wścisły-Kandybowicz, wdowa z    
 par. Zesłania Ducha Św. w Warszawie 

III Niedziela Wielkiego 
Postu – 23.03 

 Źródło Życia 

 Życie wyciąga ręce 
do wody i słońca. Dla ludzi 
Wschodu woda jest bogac-
twem niezastąpionym. Dla 
ludu zdążającego do Ziemi 
Obiecanej problem wody był 
zagadnieniem podstawowym. 
Potrzebna była ingerencja 
Boga, by lud nie uległ zagła-
dzie. „Rzekł Pan do Mojże-
sza: weź w rękę laskę, którą 
uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja 
stanę przed tobą na skale, na 
Horebie. Uderzysz w skałę, a 
wypłynie z niej woda, i lud 
zaspokoi swe pragnienie”. 
Chrystus swoje nauczanie 
opiera na faktach. Koniecz-
ność wody do życia biolo-
gicznego stała się okazją do 
podkreślenia potrzeby wody 
dla życia duchowego. Dialog 
Chrystusa z Samarytanką 
doprowadza ją do wiary, a z 
nią wielu Samarytan. Chry-
stusowi chodzi o wodę oży-
wiającą życie duchowe. 
Chodzi o „miłość Bożą rozla-
ną w naszych sercach przez 
Ducha Świętego” w wodach 
Chrztu świętego. Chrystus 
mówi: „Ja jestem chlebem 
życia” albo: „Jeśli ktoś jest 
spragniony, niech przyjdzie 
do Mnie i pije”. Jezus jest 
żywym źródłem życia wiecz-
nego. Skałą, na której opiera 
się to życie. Chrystus ukrzy-
żowany i Duch Święty, który 
jest nam dany, są gwarancją 
pewności naszego życia 
wiecznego. Spróbujmy wy-
obrazić sobie nas przy studni 
Jakubowej. Studnia jest 
głęboka. Trudno dostępna. 
Do nas spragnionych Jezus 
mówi o wodzie żywej, którą 
jest On sam. Jakie są nasze 
refleksje? Dobrze jest widzieć 
samego siebie. 


