
/greg.30/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.15/ 

30 lipca, wtorek 
700 + zm. z rodz. Pa-
czuskich i Gałeckich 
700 + Anna Kryńska  
/greg.16/ 
1800 + Elżbieta Cha-
cińska w 9 r.śm., zm. 
z jej rodziny oraz 
rodz.: Chacińskich i 
Jarosińskich 

31 lipca, środa,  
Św. Ignacego 

z Loyoli, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Maria Kowalska 
w 2 r.śm. 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.17/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Pol-

INTENCJE MSZALNE 

17 Niedziela  
Zwykła 

28.07.2013 

28 lipca, 17 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Maria Jarosław-
ska  
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krzysztofa, 
Jadwigi, Hanny, Kry-
styny i cr. 
1000 - Aby rodzice i 
wychowawcy poma-
gali nowym pokole-
niom wzrastać mając 
prawe sumienie i 
zgodnie z nim żyjąc, a 
Kościoły partykularne 
kontynentu afrykań-
skiego, wierne prze-
słaniu ewangeliczne-
mu, przyczyniały się 
do budowania pokoju 
i sprawiedliwości 
1130 + Aleksander 
Stanisław Szymanek  
/greg.29/ 
1800 + Anna Kryńska /
greg.14/ 
1800 + Ryszard Trze-
ciakowski w 4 r.śm. 

29 lipca,  
poniedziałek, Św. 

Marty, wspomnienie 
700 + Aleksander Sta-
nisław Szymanek  

ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Jadwi-
ga Borowska w 3 
r.śm., Zofia i Roman 
Piechna;  
1 sierpnia, czwartek, 

Św. Alfonsa Marii 
Liguoriego,  

bpa i dra Kościoła, 
wspomnienie 

700 – o powołania do 
SS Rodziny Maryi 
1800 + polegli w Po-
wstaniu Warszawskim 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.18/ 

2 sierpnia, piątek 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.1/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.19/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Halina 
Stelmaszuk w 1 r.śm.;  

3 sierpnia, sobota 
700 + Leszek Janow-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  17 Niedzielę Zwykłą 

28.07.2013 r. 
•  Dekanat aniński przeżywa czas peregryna-

cji figury MB Loretańskiej. Jest ona waż-
nym znakiem naszej wiary przeżywanej w 
Roku Wiary. Peregrynacja rozpoczęła się od 
naszej parafii w poprzednią sobotę.  
Serdecznie dziękujemy Radzie Duszpaster-
skiej naszej parafii za przygotowanie i popro-
wadzenie programu peregrynacji, a wszyst-
kich uczestniczącym w nim za świadectwo 
wiary i wspólną modlitwę przy figurze Matki 
Bożej! Na naszej stronie parafialnej jest film 
oraz zdjęcia z peregrynacji figury MB w na-
szej parafii. Serdecznie zachęcamy do jej 
odwiedzanie! 

•  Dziś za wstawiennictwem Św. Krzysztofa, 
będziemy modlić się za wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego oraz święcić pojazdy 
po każdej Mszy św. Zebrane ofiary wspomo-
gą zakup środków transportu dla misjonarzy 
organizowany przez Kościelne Stowarzysze-
nie MIVA. Samochody, motory, skutery czy 
rowery poświęcać będziemy przy wyjeździe 
z parkingu. 

•  W najbliższy czwartek 1 sierpnia przypada 
69 rocznica wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Jak co roku, w godzinie W – 17.00 
rozlegną się dzwony w warszawskich para-
fiach, zawyją syreny i zatrzyma się ruch na 
ulicach. O tej samej godzinie środowiska po-
wstańcze, ostatni żyjący uczestnicy Powsta-
nia i przedstawiciele władz cywilnych odda-
dzą hołd Powstańcom. Włączmy się ten znak 
naszej pamięci i czci dla poległych także 
przez naszą modlitwę w ich intencji.  
Msza św. w intencji poległych w wyniku Po-
wstania o godz. 18.00.  

Rdz 18,20-32 

Pan mnie wysłu-
chał, kiedy Go 
wzywałem 
Kol 2,12-14 

Łk 11,1-13 

 Gdy Jezus przeby-
wał w jakimś miejscu na 
modlitwie i skończył ją, 
rzekł jeden z uczniów do 
Niego: Panie, naucz nas się 
modlić, jak i Jan nauczył 
swoich uczniów. A On 
rzekł do nich: Kiedy się 
modlicie, mówcie: Ojcze, 
niech się święci Twoje 
imię; niech przyjdzie Two-
je królestwo! Naszego 
chleba powszedniego dawaj 
nam na każdy dzień i prze-
bacz nam nasze grzechy, bo 
i my przebaczamy każde-
mu, kto nam zawinił; i nie 
dopuść, byśmy ulegli poku-
sie. Dalej mówił do nich: 
Ktoś z was, mając przyja-
ciela, pójdzie do niego o 
północy i powie mu: Przy-
jacielu, użycz mi trzy 
chleby, bo mój przyjaciel 
przyszedł do mnie z drogi, 
a nie mam, co mu podać. 
Lecz tamten odpowie z 
wewnątrz: Nie naprzykrzaj 
mi się! Drzwi są już za-
mknięte i moje dzieci leżą 
ze mną w łóżku. Nie mogę 
wstać i dać tobie. Mówię 
wam: Chociażby nie wstał i 
nie dał z tego powodu, że 
jest jego przyjacielem, to z 
powodu natręctwa wstanie i 
da mu, ile potrzebuje. (…) 
Jeśli więc wy, choć źli 
jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzie-
ciom, o ileż bardziej Ojciec 
z nieba da Ducha Świętego 
tym, którzy Go proszą. 



•  2 sierpnia we wspomnienie MB Anielskiej 
można uzyskać odpust „Porcjunkuli”. W 
tym dniu świątynię parafialną należy nawiedzać z 
sercem pojednanym z Bogiem w sakramencie 
pokuty; z pragnieniem doświadczenia łaski odpu-
stu zupełnego, o który prosił Św. Franciszek; ze 
szczerym postanowieniem przemiany ducha, tzn. 
wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet powszedniego oraz chęcią trwa-
nia przy Bogu w łasce uświęcającej. To podsta-
wowe warunki uzyskania odpustu zupełnego. Nie 
można go bowiem otrzymać niejako 
„automatycznie”, przez samo zewnętrzne wykona-
nie jakiegoś uczynku, ale musi on być aktem obej-
mującym całego człowieka i całe jego życie. Na-
stępnie należy przyjąć Ciało Pańskie, odmówić 
„Wierzę w Boga” oraz pomodlić się w intencjach 
określonych przez Ojca świętego. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 
i 17.30. W sobotę różaniec o godz. 6.30. 

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów 
zmierzających z różnych miejsc Polski do 
sanktuariów maryjnych polecamy wspólnym 
modlitwom wiernych. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do serca 
słowa Apelu Trzeźwości. 

•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje 
chcemy życzyć pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga w 
przyrodzie i czasie wolnym. Jednocześnie 
przypominamy o obowiązku uczestniczenia 
w niedzielnej mszy św. i uczulamy na godny 
strój w czasie obecności w świątyni. 

•  Na zakończenie Roku Wiary, który ogłosił 
Ojciec Święty nasza parafia organizuje w 
dniach 5-12 października pielgrzymkę do 
Ziemi Św. i Jordanii. Bliższe informacje 
można znaleźć na ulotce na stolikach przy 
wyjściu z kościoła. Zapisy na pielgrzymkę 
rozpoczną się od połowy sierpnia. 

XVII Niedziela zwykła – 28.07 
 

 Modlitwa 
 

  Bóg jest i chce być 
naszym Przyjacielem w każdy 
czas. Abraham przeczuwa to, co 
w dzisiejszej Ewangelii zostało 
wyjaśnione, że Bóg, który jest 
sędzią nad całym światem, jest 
również Przyjacielem i Ojcem. 
Uznaje solidarność międzyludz-
ką, która dla nas jest trudna do 
w y o b r a ż e n i a .  N i e w i e l u 
„sprawiedliwych” wystarczy, 
a b y  u r a t o w a ć  w i e l u 
„bezbożnych”. Bierze na siebie 
całą nędzę upadłej ludzkości. 
Wszystko, co stało się z Chry-
stusem, stało się dla nas. W 
czasie chrztu św. zostaliśmy z 
Nim, w Nim i przez Niego 
wskrzeszeni ze śmierci grzechu 
do życia z Bogiem. Jest to 
rzeczywistość, która nas zbawia 
i otwiera przed nami szczęśli-
wość wieczną. Właśnie „na 
modlitwie” – na rozmowie z 
Bogiem możemy usłyszeć 
Słowo, które kształtuje naszą 
świadomość i zrozumienie 
naszego ewangelicznego posłan-
nictwa oraz odpowiedzialność 
naszą za losy świata i naszych 
bliźnich. To właśnie modlitwa 
wsącza w nasze codzienne życie 
Ducha Bożego. Modlitwa jest 
najcenniejszym przywilejem i 
najpiękniejszym obowiązkiem 
człowieka, jeżeli pojmuje ją, 
jako rozmowę z Mądrością i 
Miłością wieczną – Najwyższą 
Istotą. Czujemy, że bliski Ewan-
gelii jest wyjątek ze słynnej 
egipskiej „Księgi umarłych”: 
„Czyniłem to, o czym ludzie 
mówią, że jest dobre. Dawałem 
chleb głodnemu, a pragnącemu 
wody, a nagiemu odzienie, a 
łódź rozbitkowi…”. Przepiękne 
przykłady modlitwy, uniesienia 
umysłu i serca ku Bogu, spoty-
kamy we wszystkich kulturach. 
Niemożliwą jest więc rzeczą, 
aby cała ludzkość myliła się do 
kogo i o co się modli. Modlitwa 
jest nie tylko wyrazem wiary i 
oddania się Stwórcy, ale rów-
nież środkiem samodoskonale-
nia się chrześcijanina. 



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. Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. Eugeniusz Jankowski 
Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna i Rafał Warwińscy 

 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. 

Janina Wochniak  
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, 

TV Trwam, Naszego 
Dziennika 
1000 + Anna Kryńska  
/greg.21/ 
1130 zbiorowa: - dz.-
bł. w 5 r. ślubu Marci-
na i Elżbiety Nowa-
ków z prośbą o bł. 
Boże dla cr.; + Marian 
Fluksik w 10 r.śm. i 
jego rodzice;  
1800 zajęta 
1800 + Leszek Janow-
ski /greg.3/ 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 

ski /greg.2/ 
1700 ślub:  
Kamol - Wołoszka 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.20/ 
1800 + Bronisław, Bro-
nisława (k), Jan i ich 
rodzice 

4 sierpnia, 18 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Eugeniusz Ptak 
w 1 r.śm., Stanisława 
(k) i Michał   
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef, Władysław i 


