
Jadwigi i Zygmunta 
Milewskich 
1800 + Rozalia i Jan Dy-
gas 

29 sierpnia, środa, 
wspomnienie męczeń-

stwa św. Jana Chrzcicie-
la 

700 + Aleksander Jarzęb-
ski w 3 r.śm.  
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-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - dz.-bł. w 
32 r. ślubu PP. Alicji i 
Krzysztofa Paśników, z 
prośbą o Boże bł. i opie-
kę Matki Bożej dla nich, 
ich dzieci i wnucząt; - 
prośba do Boga za wsta-
wiennictwem Matki 
Bożej o zdrowie i po-
trzebne łaski dla Sabinki 
Witeckiej i jej rodziny; + 
za dusze w czyśćcu cier-
piące 

INTENCJE MSZALNE 

XXI Niedziela 
Zwykła 

26.08.2012 

26 sierpnia, 21 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – w int. Parafian 
830 + Ludwik z racji 
imienin i wszystkich 
zmarłych z rodziny 
1000 - Aby postępowanie 
polityków cechowały 
zawsze uczciwość, pra-
wość i umiłowanie praw-
dy, a we wspólnotach 
chrześcijańskich wzra-
stała gotowość do ofiaro-
wania misjonarzy, kapła-
nów i wiernych świec-
kich, a także konkret-
nych zasobów Kościo-
łom uboższym oraz + 
Alinę Siarkiewicz i 
wszystkich zmarłych z 
Rodziny Różańcowej 
1130 + Stanisław Lubacki 
w 30 r.śm.  
1800 + Marianna i Stani-
sław Parzyszek 
27 sierpnia, poniedzia-
łek, wspomnienie św. 

Moniki 
700 + Stanisław i Janina  
1800 – dz.-bł. w r. ślubu 
Agnieszki i Bartosza z 
prośbą o bł. dla cr. i 
Maciusia 

28 sierpnia, wtorek 
wspomnienie św. Augu-

styna 
700 – dz.-bł. w 52 r. ślubu 

30 sierpnia, czwartek 
700 – dz. w 4 r. ślubu pp. 
Pauliny i Piotra z prośbą 
o bł. Boże dla Zosi i całej 
Rodziny 
1800 + Bronisław, Broni-
sława (k), Jan i rodzice 

31 sierpnia, piątek 
700 + Ludwik i Jadwiga, 
Stanisław i Barbara  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Bronisław Ges; + 
Wiktor Kacprzak w 21 
r.śm., Marta i Władysław 
Jabłonka oraz zm. z cr. 
Kacprzaków i Jabłon-
ków; + Wanda Beeger w 
10 r.śm. i jej rodzice oraz 
zm. z rodz. Beegerów 

1 września, sobota 
wspomnienie bł. Broni-

sławy 
700 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata i Piotr /1/ 
800 + Bronisława (k) 
1500 ślub: Grzybowski-
Witkowska 
1600 ślub: Kołtun-
Kaczmarczyk 
1700 ślub: Wudarczyk-
Kałuski 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXI Niedzielę Zwykłą 

26.08.2012 r. 
 
• Dziś, wraz z całym Kościołem przeżywamy uro-

czystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. 
• Dziś również gościmy w naszej wspólnocie para-

fialnej O. Piotra Frosztega, polaka, z Zakonu 
Karmelitów Bosych z  Mińska na Białorusi. Przy-
jeżdża on do nas z darem modlitwy. Naszymi ofia-
rami do puszki wspierać będziemy parafię p.w. 
Bożego Ciała w Mińsku w budowie świątyni i 
klasztoru.  

• Od dnia wczorajszego rozpoczął praktyki akolic-
kie w naszej parafii alumn IV roku kleryk Michał 
Buraczyński. Czterotygodniowy pobyt kleryka 
Michała w naszej parafii jest ważnym sprawdzia-
nem formacji duchowej i intelektualnej. Otoczmy 
go naszą modlitwą i serdeczną życzliwością.  

• W najbliższą sobotę, tj 01 września o godz. 9.00 z 
Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie wyru-
sza XII Mi ędzynarodowy Rajd Katyński. W 
liczbie ponad 70-ciu uczestników pokonają trasę 
ok. 6 tys. kilometrów. Przejadą w 3. tygodnie 
przez Litwę, Białoruś, Rosję, Ukrainę i 22 wrze-
śnia o godz. 18.00 wrócą do Warszawy na Plac 
Marszałka Piłsudskiego. Zapraszamy do wspólne-
go pielgrzymowania na stronie 
www.rajdkatynski.net 

• W 73. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej dnia 
01 września o godz. 18.00 polecać będziemy Bo-
żemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych i zamor-
dowanych w tragicznych latach 1939-1945 

• Parafialny Zespół Caritas przez trzy kolejne 
niedziele sierpnia włącza się do ogólnopolskiej 
akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. Zbieramy przy-
bory i artykuły szkolne takie jak zeszyty, długopi-
sy, flamastry, kredki, piórniki a także bawełniane 
T-shirty i skarpety. Kosze wystawione będą przy 
głównym wejściu do kościoła. Serdecznie zachę-
camy parafian by włączyć się do akcji, która po-
może dzieciom z rodzin potrzebujących radośniej 
rozpocząć rok szkolny. 

Prz 8,22-35  
Tyś wielką chlubą 
naszego narodu 
 Ga 4,4-7;  
J 2,1-11 

W Kanie Galilejskiej odby-
wało się wesele i była tam 
Matka Jezusa. Zaproszono 
na to wesele także Jezusa i 
Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka 
Jezusa mówi do Niego: Nie 
mają już wina. Jezus Jej 
odpowiedział: Czyż to 
moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Czyż jeszcze 
nie nadeszła godzina moja? 
Wtedy Matka Jego powie-
działa do sług: Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam 
powie. Stało zaś tam sześć 
stągwi kamiennych prze-
znaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których 
każda mogła pomieścić 
dwie lub trzy miary. Rzekł 
do nich Jezus: Napełnijcie 
stągwie wodą! I napełnili 
je aż po brzegi. Potem do 
nich powiedział: Zaczerp-
nijcie teraz i zanieście 
staroście weselnemu! Oni 
zaś zanieśli. A gdy starosta 
weselny skosztował wody, 
która stała się winem - nie 
wiedział bowiem, skąd ono 
pochodzi, ale słudzy, któ-
rzy czerpali wodę, wiedzie-
li - przywołał pana młode-
go i powiedział do niego: 
Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy 
się napiją, wówczas gorsze. 
Ty zachowałeś dobre wino 
aż do tej pory. Taki to 
początek znaków uczynił 
Jezus w Kanie Galilejskiej. 
Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. 



• Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Anin i 
Klub Kultury „Anin” zapraszają 31 sierpnia o 
godz. 18.00 na spotkanie z Ks. Proboszczem. Te-
matem spotkania będą Zmiany kulturowe w Mount 
Hagen - Papui Nowej Gwinei w latach 1936 1996. 
Klub Kultury „Anin” V Poprzeczna 13 

•  Biuro Radia Maryja w dniu 8 września organizuje 
pielgrzymkę do Torunia związaną z wmurowa-
niem kamienia węgielnego pod budowę świątyni 
na terenie Centrum „Polonia in Tertio Millenio” z 
papieskim obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, 
przed którym w swojej watykańskiej kaplicy mo-
dlił się bł. Jan Paweł II. Bliższe informacje kiosku 
parafialnym.  
Serdecznie zapraszamy! 

•  Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu zapra-
sza na rekolekcje i warsztaty. Kalendarium na lata 
2012-2013 podane jest na stronie 
www.benedyktyni.eu. Kontakt telefoniczny: +48 
12 688 54 50. Na przełomie sierpnia i września w 
dniach 27.08-02.09 odprawić można rekolekcje z 
postem wg św. Hildegardy. Od 08 do 10 paździer-
nika Ojciec Leon zaprasza do Tyńca. To tylko 
dwa przykłady z długiej listy rekolekcji. 

•  03 września o godzinie 8.00 uroczystą Mszą św. 
rozpoczynamy nowy Rok Szkolny. Prosimy dzieci 
i młodzież, aby spowiedź św. odprawili w niedzie-
lę - 02 września 

• Kiedy miną upały i uda się znaleźć osiem dni w 
kalendarzu może wyruszymy na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej z Ks. Proboszczem i Ks. Bpem 
Piotrem Skuchą. Termin 13-20 października 2012. 
Cena już od 3490zł + 100$. Zapisy w zakrystii. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Michał Kalenik, kawaler z Warszawy 

Barbara Małgorzata Broniatowska, panna z 
par. tut. 

⇒ Paweł Leszek Janowski, kawaler i Agata Ange-
lika Góralczyk, panna, oboje z parafii tut. 

⇒ Tomasz Krzysztof Knorowski, kawaler z para-
fii tutejszej i  
Agata Anna Kokoszka, panna z Warszawy 

Niedziela – Uroczystość 
NMP Częstochowskiej – 

26.08 
 

 Miło ść dawaniem 
 
 W XIV wieku książę 
opolski Władysław wybu-
dował na Jasnej Górze 
klasztor dla Ojców Pauli-
nów i dał im w opiekę 
obraz czczony u niego na 
zamku. Wkrótce obraz ten 
zasłynął cudami. Cześć 
jego wzrosła od czasu 
obrony Jasnej Góry przed 
Szwedami. W 1917 r. 
obraz został uroczyście 
ukoronowany, a Jasna 
Góra stała się głównym 
ośrodkiem kultu Matki 
Bożej w Polsce. Czytania 
liturgiczne dziś wysławiają 
opiekę Matki Bożej nad 
Polską  i  porównują 
„twierdzę Jasnogórską” z 
Syjonem – siedzibą Arki 
Przymierza w Starym 
Testamencie. Ma ona nie-
słychanie szerokie i głębo-
kie znaczenie dla ducha 
Narodu Polskiego. Tu 
miłość z Boga pochodząca 
ożywia i buduje miłość 
między ludźmi oraz jest 
ostoją i niezbędnym ele-
mentem sprawiedliwości i 
miłości społecznej. Tu 
rzeczywiście Miłość staje 
się ciałem i sensem dla 
świata. Jest ona nadzieją 
dla naszych czasów i za-
spokaja głód prawdy i 
szczerości oraz tworzy 
głębszy sens sprawiedliwo-
ści i prawdy. Jakże wspa-
niały i potężny jest znak 
Matki Chrystusa i naszej 
Matki Maryi – Pani Jasno-
górskiej, Królowej Polski. 



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 
 

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. Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
Wpłaty na budowę kościoła p.w. 

św. Benedykta można 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. 

1800 + wszystkie ofiary i 
zmarli w czasie II wojny 
światowej 

2 września, 22 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata i Piotr /2/ 
830 + Stefania, Stefania, 
Stefania, 
1000 RM  
1130 + Piotr w 20 r.śm. i 
Eugenia Radzio, Henryk 
w 6 r.śm., Bronisława 
(k), Danuta i Marian 
Antosik, Halina Rams 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Natalia Soczyńska; - o 
łaskę zdrowia dla Elżbie-

ty  Jarzębskiej; + Marek, 
Jerzy, Marianna i Szcze-
pan Nowiccy, Genowefa 
i Józef Błażejczyk; + 
Bronisława (k) Szybka, 
Stanisław, cr. Szybków i 
Kazubków; + Marian 
Fluksik i jego rodzice; + 
Helena Godlewska w 5 
r.śm., Kazimiera i Anto-
ni Brzozowscy; + Stefan, 
Aleksandra (k) i Włady-
sław Bujalscy; + Alek-
sander Jarzębski w 3 
r.śm., Maria i Jan, Sewe-
ryna (k) i Dominik Cud-
kowicz, zmarłych krew-
nych i przyjaciół;  
1800 zajęta 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


