
greg.30/ 
14 sierpnia, środa, 
Św. Maksymilia-

naM.Kolbego, prezbi-
tera i męczennika, 

wspomnienie 

700 + Franciszka (k) i 
Antoni Grążka 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.13/ 
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-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - z proś-
bą o beatyfikację Sługi 
Bożej Rozalii Cela-
kówny; - o potrzebne 
łaski i zdrowie za 
przyczyną Matki Bożej 
i Św. Michała Archa-
nioła; + Zdzisława (k) 
Kalinowska w 30 dniu 

INTENCJE MSZALNE 

19 Niedziela  
Zwykła 

11.08.2013 

11 sierpnia, 19 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jan Bombik, 
Czesława (k) i Alek-
sander Szymańscy, 
Cecylia Rulewicz, 
Franciszka (k) Skib-
niewska i Maria Do-
biegała   
830 + Leszek Janow-
ski /greg.10/ 
1000 + Anna Chirkow-
ska w 5 r.śm. 
1130 + Jadwiga Strzała 
w 2 r.śm. 
1800 + Edward Saga-
nek w 23 r.śm. 
1800 + Anna Kryńska /
greg.28/ 

12 sierpnia, ponie-
działek 

700 + Leszek Janow-
ski /greg.11/ 
1800 + Klara i Alfons 
Czachor, Ignacy Tar-
nawa-Malczewski 
1800 + Anna Kryńska /
greg.29/ 

13 sierpnia, wtorek 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.12/ 
1800 + Bożena Obłucka 
w 1 r.śm. 
1800 + Anna Kryńska /

po śm.;  
15 SIERPNIA, 
CZWARTEK, 

WNIEBOWZIĘCIE 
NMP, uroczystość 

700 zajęta 
830 zajęta 
1000 + Marianna i Józef  
1130 + Stanisław i Sta-
nisława (k) Cały, Wła-
dysław, Henryk i Hila-
ry, Genowefa i Marian-
na Chorąży 
1130 + Teresa Strze-
szewska w 30 dniu po 
śm. 
1600 ślub: Król-
Rogalska 
1800 + Leszek Janow-
ski /greg.14/ 

16 sierpnia, piątek 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.15/ 
1600 ślub: Michon-
Boczkowska 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Agata 
Szabłowska w 2 r.śm.; 
+ Regina Kowalczyk; 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  19 Niedzielę Zwykłą 

11.08.2013 r. 
 

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmie-
rzających z różnych miejsc Polski do sanktu-
ariów maryjnych polecamy wspólnym modli-
twom wiernych. 

• Dziś ofiary składane na tacę przeznaczone są na 
Dom Świętej Siostry Faustyny. Bóg zapłać. 

• We czwartek 15 sierpnia Kościół obchodzi uro-
czystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą 
odprawiane o godz. 7, 8.30, 10, 11.30 i 18. Po 
każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosła-
wieństwa ziół i kwiatów. Ten uroczysty dzień 
jest również 93. rocznicą zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej 1920 - Cudu nad Wisłą.  

•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje chce-
my życzyć pomyślnego wypoczynku i radosne-
go odkrywania obecności Boga w przyrodzie i 
czasie wolnym. Jednocześnie przypominamy o 
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy 
św. i uczulamy na godny strój w czasie obecno-
ści w świątyni. 

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

•  W niedziele 11 i 18 sierpnia nasz Parafialny 
Caritas organizuje zbiórkę artykułów i przybo-
rów szkolnych dla dzieci potrzebujących wspar-
cia z naszej Parafii. Do kosza wystawionego 
przy wejściu do kościoła można też włożyć 
szampon lub inny środek czystości. Dziękujemy 
za okazaną pomoc w rozpoczynającym się No-
wym Roku Szkolnym. 

•  Na zakończenie Roku Wiary, który ogłosił Oj-
ciec 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.  
Od dzisiejszej niedzieli można już zapisywać się 
na pielgrzymkę! 

 

Mdr 18,6-9 

Szczęśliwy naród 
wybrany przez Pa-
na 
Hbr 11,1-2.8-19 

Łk 12,32-48 

 Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Nie bój się, 
mała trzódko, gdyż spodobało 
się Ojcu waszemu dać wam 
królestwo. Sprzedajcie wasze 
mienie i dajcie jałmużnę! Spraw-
cie sobie trzosy, które nie nisz-
czeją, skarb niewyczerpany w 
niebie, gdzie złodziej się nie 
dostaje ani mól nie niszczy. Bo 
gdzie jest skarb wasz, tam będzie 
i serce wasze. Niech będą 
przepasane biodra wasze i 
zapalone pochodnie! A wy 
[bądźcie] podobni do ludzi, 
oczekujących swego pana, kiedy 
z uczty weselnej powróci, aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadej-
dzie i zakołacze. Szczęśliwi owi 
słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. 
Zaprawdę, powiadam wam: 
Przepasze się i każe im zasiąść 
do stołu, a obchodząc będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o 
trzeciej straży przyjdzie, szczę-
śliwi oni, gdy ich tak zastanie. A 
to rozumiejcie, że gdyby gospo-
darz wiedział, o której godzinie 
złodziej ma przyjść, nie pozwo-
liłby włamać się do swego 
domu. Wy też bądźcie gotowi, 
gdyż o godzinie, której się nie 
domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie. (…) Szczęśliwy ten 
sługa, którego pan powróciwszy 
zastanie przy tej czynności. 
Prawdziwie powiadam wam: 
Postawi go nad całym swoim 
mieniem. Lecz jeśli sługa ów 
powie sobie w duszy: Mój pan 
ociąga się z powrotem, i zacznie 
bić sługi i służące, a przy tym 
jeść, pić i upijać się, to nadejdzie 
pan tego sługi w dniu, kiedy się 
nie spodziewa, i o godzinie, 
której nie zna; każe go ćwiarto-
wać i z niewiernymi wyznaczy 
mu miejsce. (…) Komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą. 



 Zmysłowa miłość Stwórcy /c.d./ 
 Jezus wie, że nasze ciała potrzebują poczuć 
Miłość, którą obdarzany jest cały człowiek. Jak głę-
boko poruszająca jest scena spotkania z trędowatym. 
W ciele tego człowieka mieszka śmierć; wpisana jest 
izolacja zamiast otwarcia na komunię. Być może 
właśnie jego ciało wyraża zwątpienie w możliwość 
doświadczenia uzdrawiającej miłości Jezusa. Trędo-
waty mówi bowiem: jeśli chcesz, możesz mnie oczy-

ścić. Umysł tego człowieka jest przekonany o mocy 
Jezusa (możesz to uczynić), ale jego ciało wątpi, czy 
Jezus zechce wyjść naprzeciw wypowiedzianej proś-
bie. Dlatego słowom niosącym uzdrowienie towarzy-
szy gest. Gest zwrócony właśnie do zranionego roz-
paczą i izolacją ciała: Zdjęty litością, wyciągnął rękę, 

dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! 
(Mk 1,41). Jezus pragnął, by trędowaty usłyszał pełne 
miłości chcę, (jak głębokim zmiłowaniem i pociechą 

zabrzmiały te słowa!), lecz również, aby poczuł na 
swoim ciele czułość tego zapewnienia. 
Ewangelista Marek, jak utrzymuje najstarsza trady-
cja, spisał Ewangelię głoszoną przez Piotra. Znamien-
ny jest fakt, że to właśnie w przekazie inspirowanym 
doświadczeniem Piotra znajdujemy opis Jezusowego 
spojrzenia z miłością (Mk 10, 21). Jak bardzo Piotr, 
uczestnik opisywanego doświadczenia, musiał po-
czuć promieniowanie miłości w tym spojrzeniu! Po-
czuł je, chociaż nie było ono wówczas zwrócone na 
niego (później poznał moc spojrzenia Jezusa, gdy 
ocaliło go przed rozpaczą po tym, jak zaparł się swe-
go Mistrza). Jeśli świadkowie odczuwali ciepło pro-
mieniujące z Jezusa, jak bardzo gorąco ogarniało ono 
tych, do których wprost było zwrócone! 
Gdy na modlitwie jesteśmy z Jezusem wprowadzeni 
przez Ducha Świętego w intymne spotkanie poprzez 
sceny ewangelii, możemy poczuć się ogarnięci tym 
samym spojrzeniem. Możemy wraz z trędowatym 
poczuć Jego dotyk. W ten sposób również nasze ciała 
dowiadują się o miłości, która przychodzi, by nas 
zbawiać. 
Przyjście do nas Syna Bożego w ciele (również 
w ciele sakramentów i wspólnoty Kościoła) sprawia, 
że równocześnie serce i ciało radośnie wołają do 

Boga żywego (Ps 84, 3). Wołają radośnie bez prze-
krzykiwania się, bez kakofonii, bez konfliktu 
i rozdarcia. Wołają radośnie, bo czują się jako jed-
ność ukochane przez Miłość. 

   /O. Dominik/ 

XIX Niedziela zwykła – 11.08 
 

 Trwać w gotowości 
 
 Trwać w gotowości, to widzieć  
i słyszeć upływający czas. 
Wiernie służąc teraźniejszości i 
z wiarą iść w nieznaną przy-
szłość. Teraz jest jakby noc 
oczekiwania na ostateczne i 
pełne wyzwolenie „z więzów 
tego ciała”. Teraz poznajemy 
niejasno, niedokładnie lecz 
potem „twarzą w twarz” spotka-
my Tego, na którego czekamy. 
Ta nadzieja zapewnia nam 
wolność serca i pozwala zacho-
wać spokojny dystans wobec 
świata, nie w sensie lekceważe-
nia jego spraw, lecz w sensie 
właściwej oceny. Czujność i 
gotowość na przyjście Pana 
polega na zachowaniu wiary i 
wierności w powierzonych 
sobie obowiązkach, nawet tych 
prozaicznych. Teraz z Panem 
spotykamy się w sakramentach, 
w słowie biblijnym, w bliźnim i 
w y d a r z e n i a c h .  T y m i 
„przejściami” przygotowuje nas 
Pan na ostateczne Swoje przyj-
ście w chwale. W tej chwale 
uczestniczy już – zawsze czu-
wająca – Wniebowzięta, nasza, 
więcej niż najukochańsza 
Matka – Maryja. Czuwanie, to 
również główna cecha postawy 
chrześcijańskiej. Uczy nas 
błogosławiony Jan Paweł II, że 
„Czuwam – to znaczy staram 
się być człowiekiem sumienia. 
Nazywam po imieniu dobro i 
zło, a nie zamazuję. Dostrze-
gam zagrożenia i drugiego 
człowieka, nie zamykam się w 
sobie, w ciasnym podwórku 
własnych interesów czy też 
nawet własnych sądów”. Nie 
jest to łatwe ani proste, inna 
jest, bowiem logika wiary, a 
inna czasem nasza na co dzień. 
A wymagania nie dla wszyst-
kich są jednakowe, bo „Komu 
wiele dane, od tego wiele będą 
żądać”. Jeżeli zatem chcemy 
utrzymać się w kondycji wiary i 
w niej wzrastać, musimy stale 
czuwać, aby nie przespać 
przyjścia Pana. 



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 
 

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. 

Stefania i Henryk Flej-
szerowie i zm. z ich 
rodzin   
830 + Jacek i Walde-
mar Kruszewscy, Piotr 
Zieliński 
1000 + Leszek Janow-
ski /greg.17/  
1130 zbiorowa: - dz.-
bł. w 70 urodziny Ma-
rii o zdrowie i bł. Bo-
że; + Marianna i Józef 
Drozdowie;  
1800 + Agata Szabłow-
ska 

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. 

+ Stefania, Jan, Zdzi-
sław Karcz, Janina i 
Michał Misztal;  

17 sierpnia, sobota, 
Św. Jacka, prezbite-

ra, wspomnienie 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.16/ 
700 + Anna Choromań-
ska w 20 r.śm. 
1800 + Zofia Pającz-
kowska w 15 r.śm. i 
zm. z cr. Pajączkow-
skich i  Lasockich 
18 sierpnia, 20 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Zofia i Henryk, 


