
Wiesława (k), Jan i 
Henryk Blicharscy 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.22/ 

6 sierpnia, wtorek, 
PRZEMIENIE  

PAŃSKIE,  
uroczystość 

700 + Leszek Janowski  
/greg.5/ 
1800 + Stanisław i Ma-
ria Zubowscy w 20 
r.śm. 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.23/ 

7 sierpnia, środa 
700 + Jan Pryzmont 
700 + Leszek Janowski  
/greg.6/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.24/ 
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 Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 

INTENCJE MSZALNE 

18 Niedziela  
Zwykła 

04.08.2013 

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

Dziennika oraz o Boże 
miłosierdzie dla pole-
głych w Powstaniu 
Warszawskim i ich 
rodzin 
1000 + Anna Kryńska  
/greg.21/ 
1130 zbiorowa: - dz.-
bł. w 5 r. ślubu Marci-
na i Elżbiety Nowaków 
z prośbą o bł. Boże dla 
cr.; + Marian Fluksik w 
10 r.śm. i jego rodzice;  
1800 zajęta 
1800 + Leszek Janow-
ski /greg.3/ 

5 sierpnia,  
poniedziałek 

700 + Leszek Janowski  
/greg.4/ 
1800 + Stefania, Janina, 

wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - z prośbą o 
Boże bł., opiekę MB i 
zdrowie dla Przemysła-
wa Ćwierz w 30 uro-
dziny; - z prośbą o be-
atyfikację sł. Bożej 
Rozalii Celakówny;  
8 sierpnia, czwartek, 

Św. Dominika,  
prezbitera,  

wspomnienie 
700 + Leszek Janowski  
/greg.7/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.25/ 

9 sierpnia, piątek, 
ŚW. TERESY BENE-

DYKTY  
OD KRZYŻA,  

DZIEWICY I MĘ-
CZENNICY, patronki 

Europy, święto 
700 + Leszek Janowski  
/greg.8/ 
1800 + Anna Kryńska 
/greg.26/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Agata 
Szabłowska w 2 r.śm.; 

Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w Parafia Matki BoŜej Królowej Polski w AninieAninieAninie      

www.anin.parafia.infoNr 203 



Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  18 Niedzielę Zwykłą 

04.08.2013 r. 
 

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

•  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 god-
ny strój w czasie obecności w świątyni. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do ser-
ca słowa Apelu Trzeźwości. 

•  W najbliższy wtorek - 06.08 - uroczystość 
Przemienienia Pańskiego, a w piątek - 
09.07 - święto Św. Teresy Benedykty od 
Krzyża - patronki Europy. Msze św. w tych 
dniach o godz. 7.00 i 18.00. 

•  W najbliższe niedziele 11 i 18 sierpnia Pa-
rafialny Caritas organizuje zbiórkę artyku-
łów i przyborów szkolnych dla dzieci po-
trzebujących wsparcia z naszej Parafii. Do 
kosza wystawionego przy wejściu do ko-
ścioła można też włożyć szampon lub inny 
środek czystości. Dziękujemy za okazaną 
pomoc w rozpoczynającym się Nowym Ro-
ku Szkolnym. 
•  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. 

Koh 1,2;2,21-23 

Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzaj-
cie 
Kol 3,1-5.9-11 

Łk 12,13-21 

 Ktoś z tłumu 
rzekł do Jezusa: Nauczy-
cielu, powiedz mojemu 
bratu, żeby się podzielił 
ze mną spadkiem. Lecz 
On mu odpowiedział: 
Człowieku, któż Mię 
ustanowił sędzią albo 
rozjemcą nad wami? 
Powiedział też do nich: 
Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo 
nawet gdy ktoś opływa 
[we wszystko], życie jego 
nie jest zależne od jego 
mienia. I opowiedział im 
przypowieść: Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi 
dobrze obrodziło pole. I 
rozważał sam w sobie: 
Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich 
zbiorów. I rzekł: Tak 
zrobię: zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę 
całe zboże i moje dobra. I 
powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr, na 
długie lata złożone; od-
poczywaj, jedz, pij i 
używaj! Lecz Bóg rzekł 
do niego: Głupcze, jesz-
cze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; 
komu więc przypadnie to, 
coś przygotował? Tak 
dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla 
siebie, a nie jest bogaty 
przed Bogiem. 



 Zmysłowa miłość Stwórcy 
 

 Najbardziej drogocenne prezenty jakie 
dajemy ludziom szczególnie przez nas kocha-
nym, odbijają w sobie blask naszej twórczo-
ści, są bardzo osobiste: ręcznie zrobiona pape-
teria, namalowany obrazek. Prezenty kupowa-
ne w sklepie mogą być również bardzo osobi-
ste, jeśli tylko są znakiem naszej uważności na 
obdarowywanego, na jego pragnienia, marze-
nia, z którymi się nie obnosi, lecz może je 
uchwycić spostrzegawcze serce. Rzeczy więc 
mają w sobie pojemność na miłość, mogą sta-
wać się wyrazami miłości. 
 Gdy Bóg stwarza wszechświat – daje 
wyraz swojej miłości do człowieka. Stworze-
nie jest przeniknięte miłością Boga. Nie taką 
jednak miłością, która dokonała stworzenia 
kiedyś, u zarania dziejów, lecz miłością świe-
żą, na dziś, na ten moment, na tu i teraz. Słoń-
ce nie jest lampą kiedyś zapaloną przez Boga 
– jego jasność i siła jest budzona 
i podtrzymywana przez Niego nieprzerwanie. 
Tak bliska św. Tomaszowi prawda o tym, że 
stworzenie dokonuje się aktualnie, oznacza 
stale odnawianą zmysłową miłość do nas. Bóg 
nie jest rodzicem, którego czułe gesty dziecko 
musi nieustannie wydobywać z mroków prze-
szłości. Nie jest oddalonym kochankiem, któ-
rego pieszczoty są tylko nostalgicznym wspo-
mnieniem. Nasz Stwórca dziś, tu i teraz gładzi 
moją twarz podmuchem wiatru, głaszcze nim 
moje włosy; deszczem łaskocze moje policzki, 
a ciepłem słońca pieści moją skórę. Światłem, 
które odsłania przede mną piękno stworzenia, 
dziś, w tej chwili zachwyca moje oczy, budzi 
radość, a zachodzącym słońcem rodzi wzru-
szenie pełne ciszy i pokoju. 
Stwórca naprawdę jest Tym, który z miłością 
przytula nas jak niemowlę do swojego policz-

ka (Oz 11, 4).    /O. Dominik/ 

XVIII Niedziela zwykła – 
4.08 

 
 Podlegamy przemijaniu 

 
 Sami czujemy, ze podlegamy 
prawu przemijania. Czy istnieje 
coś, co nie przeminie i pozosta-
nie na zawsze? Co pozostanie z 
naszego ja? Czy życie to pogoń 
za wiatrem? Wszystko, co 
ziemskie przemija i rozpada się 
w proch. Szukać zatem trzeba 
tego, co „w górze” i powstawać 
w Chrystusie do „nowego 
życia, zadając śmierć temu, co 
przyziemne”. Życie człowieka 
nie kończy się na posiadaniu i 
nie jest zależne tylko od 
„mienia”. Przestrzega nas 
Chrystus – w dalszym ciągu 
dzisiejszej Ewangelii – że 
„gdzie jest skarb nasz, tam 
będzie i serce nasze”. Gdy więc 
człowiek pozwoli opętać się 
chęci posiadania, przestaje 
rozumieć to, „co w górze”, co 
trwa wiecznie, a jedynie miłość 
nasza zakotwiczona w Chrystu-
sie trwać będzie wiecznie. Ta 
miłość Chrystusowa buduje  
nowy styl naszego myślenia i 
postępowania. Pierwsze dzi-
siejsze czytanie Słowa z Księgi 
Koheleta podkreśla jednak 
przemijalność wszystkiego i 
małostkowość spraw tego 
świata. Cała zaś liturgia dzisiej-
szej Mszy św. wzywa nas do 
uporządkowania tych realiów 
doczesnych, a skoro wszystko 
przemija, to co zatem pozosta-
je? Jest jednak skarb nieznisz-
czalny, o którym wspomina 
dzisiejsza Ewangelia i św. 
Paweł w Liście do Kolosan. 
Zaś nasze doświadczenia 
życiowe potwierdzają to w 
zupełności. „Uważajcie i 
strzeżcie się wszelkiej chciwo-
ści, bo nawet gdy ktoś opływa 
we wszystko, życie jego nie 
jest zależne od jego mienia”. 
Chciwość oznacza tu chęć 
posiadania wiele, a obraz tej 
przypowieści jest bardzo reali-
styczny i znalezienie go w 
naszym życiu nie jest trudne.  



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. 

11 sierpnia, 19 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jan Bombik, Cze-
sława (k) i Aleksander 
Szymańscy, Cecylia 
Rulewicz, Franciszka 
(k) Skibniewska i Ma-
ria Dobiegała   
830 + Leszek Janowski  
/greg.10/ 
1000 + Anna Chirkow-
ska w 5 r.śm. 
1130 + Jadwiga Strzała 
w 2 r.śm. 
1800 + Edward Saganek 
w 23 r.śm. 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.28/ 

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. 

+ Zdzisława Maria 
Miecznikowska w 30 
dniu po śm.; 

10 sierpnia, sobota, 
ŚW. WAWRZYŃCA, 

DIAKONA  
I MĘCZENNIKA, 

święto 

700 zajęta 
700 + Leszek Janowski  
/greg.9/ 
1600 ślub: Kleniewski - 
Raszkiewicz  
1700 ślub: Kosiński-
Piętka  
1800 + Anna Kryńska  
/greg.27/ 
 


