
urodziny Jadwigi z 
prośbą o zdrowie i bł. 
Boże dla cr. 
20 sierpnia, wtorek, 
Św. Bernarda, opata 
i d-ra Kościoła, wspo-

mnienie 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.19/ 
1800 + Alina Siarkie-
wicz  

21 sierpnia, środa, 
Św. Piusa X, papieża, 

wspomnienie 

700 + Leszek Janow-
ski /greg.20/ 
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 

INTENCJE MSZALNE 

20 Niedziela  
Zwykła 

18.08.2013 

18 sierpnia, 20 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Zofia i Henryk, 
Stefania i Henryk Flej-
szerowie i zm. z ich 
rodzin   
830 + Jacek i Walde-
mar Kruszewscy, Piotr 
Zieliński 
1000 + Leszek Janow-
ski /greg.17/  
1000 + Jerzy Kraus w 
dniu urodzin i z prośbą 
o bł. Boże dla Madzi i 
Julka w 10 r. ślubu 
1130 zbiorowa: - dz.-
bł. w 70 urodziny Ma-
rii o zdrowie i bł. Bo-
że; + Marianna i Józef 
Drozdowie; + Bole-
sław z racji urodzin, 
cr. Łęgowskich, Bogu-
szewskich, Roguskich; 
+ Karolina Melnaro-
wicz w 15 r.śm.; + 
Stanisław Prządka; 
1800 + Agata Szabłow-
ska 

19 sierpnia, ponie-
działek 

700 + Leszek Janow-
ski /greg.18/ 
1800 – dz.-bł. w 76. 

Bożej Rozalii Cela-
kówny; - w int. Mag-
daleny i Roberta 
Ostrowskich, rodzi-
ców, rodzeństwa i 
szwagra z okazji 3 r. 
ślubu;  
22 sierpnia, czwartek, 

NMP, Królowej, 
wspomnienie 

700 + Leszek Janow-
ski /greg.21/ 
1800 + Marek Goliński 
w 30 r.śm., jego rodzi-
ce i brat 

23 sierpnia, piątek 
700 + Leszek Janow-
ski /greg.22/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Jadwiga 
Jachner-Wyrwicz w 30 
dni po pogrzebie;  

24 sierpnia, sobota, 
ŚW. BARTŁOMIE-

JA, APOSTOŁA, 
święto 

700 zajęta 
1500 ślub: Matraj-
Pijarczyk 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  20 Niedzielę Zwykłą 

18.08.2013 r. 
 

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

•  Wszystkim przebywającym na waka-
cjach życzymy pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga w 
przyrodzie i czasie wolnym. Jednocześnie 
przypominamy o obowiązku uczestnicze-
nia w niedzielnej mszy św. i uczulamy na 
godny strój w czasie obecności w świąty-
ni. 

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

•  W dzisiejszą niedzielę nasz Parafialny 
Caritas organizuje zbiórkę artykułów i 
przyborów szkolnych dla dzieci potrzebu-
jących wsparcia z naszej Parafii. Do kosza 
wystawionego przy wejściu do kościoła 
można też włożyć szampon lub inne środ-
ki czystości. Dziękujemy za okazaną po-
moc w rozpoczynającym się Nowym Roku 
Szkolnym. 

• W sobotę 24 sierpnia o godz. 9.00 z Placu 
Zamkowego wyruszy XIII Międzynaro-
dowy Motocyklowy Rajd Katyński. W 
Rajdzie Katyńskim pojadą również moto-
cykliści Zlotu w Ponarach na Wileńsz-
czyźnie, Zlotu w Hucie Pieniackiej na  
Kresach i Zlotu w Wiedniu w Austrii. Na-
szych Parafian i wszystkich Gości serdecz-
nie zapraszamy na rozpoczęcie i start Raj-
du. 

Jr 38,4-6.8-10 

Panie, mój Boże, 
pośpiesz mi z po-
mocą 
Hbr 12,1-4 

Łk 12,49-53 

 Jezus powie-
dział do swoich 
uczniów: Przysze-
dłem rzucić ogień 
na ziemię i jakże 
bardzo pragnę, że-
by on już zapłonął. 
Chrzest mam przy-
jąć i jakiej doznaję 
udręki, aż się to 
stanie. Czy myśli-
cie, że przyszedłem 
dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam. 
Odtąd bowiem pię-
cioro będzie roz-
dwojonych w jed-
nym domu: troje 
stanie przeciw 
dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; 
ojciec przeciw sy-
nowi, a syn prze-
ciw ojcu; matka 
przeciw córce, a 
córka przeciw mat-
ce; teściowa prze-
ciw synowej, a sy-
nowa przeciw te-
ściowej. 



•  Na zakończenie Roku Wiary, który ogło-
sił Ojciec Święty nasza parafia organizuje 
w dniach 5-12 października pielgrzymkę 
do Ziemi Św. i Jordanii. Bliższe infor-
macje można znaleźć na ulotce na stoli-
kach przy wyjściu z kościoła. Pozostało 
jeszcze 15. wolnych miejsc! 

• W przyszłą niedzielę, 25 sierpnia Funda-
cja Gargano, która ma na celu propago-
wanie wartości chrześcijańskich, krótko 
przedstawi zarys swojej działalności. Wo-
lontariusze będą zbierać datki na wsparcie 
działalności fundacji. Będzie można także 
nabyć komiks dla młodzieży o wpływie 
Św. Michała Archanioła na życie młodego 
człowieka. 

• Biuro Radia Maryja organizuje w dniach 
5-7 września 2013 (3 dni) pielgrzymkę do 
Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu - w 
intencji naszych rodzin, Sanktuarium Mat-
ki Bożej Licheńskiej w Licheniu - prosząc 
o jedność i pokój w sercach Narodu Pol-
skiego oraz na uroczystości dziękczynne 
Rodziny Radia Maryja w Torunia. Bliższe 
informacje w kiosku. Serdecznie zaprasza-
my do udziału do bogatej duchowo piel-
grzymki. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Jan Robert Lach, kawaler z par. tut. 
Alina Maria Chołodniuk, panna z par. 
tut. 

⇒ Jakub Niemirka, kawaler z par. tut. 
Anna Wąsowska, panna z Kraśnika 

⇒ Maciej Piotr Bujnik, kawaler z par. w 
Piasecznie i Magdalena Anna Kowal-
czyk, panna z par. tutejszej 

XX Niedziela zwykła – 18.08 
 

 Opamiętanie 
 
 W obecnym porządku świata 
widzimy dezintegrację osób i 
narodów, lekceważenie sprawie-
dliwości, pogardzanie miłością, 
łamanie norm moralności, ale 
także słyszymy przenikliwe 
wołanie o opamiętanie i rozsą-
dek. Klęski, nieszczęścia, zagła-
dy – mogą przynieść opamiętanie 
i odmianę, jeżeli człowiek jest w 
stanie je odczytać i zrozumieć, 
„opierać się im aż do krwi”. 
Jezus zbliża się do Jerozolimy na 
godziny swojej męki i śmierci, 
sądu i zbawienia. Są to chwile, w 
których rozstrzygną się losy 
świata i ludzkości. Krzyż Jezusa 
przyniesie rozłam, ale stanie się 
przede wszystkim znakiem 
zbawienia. Ogień w Piśmie św. 
jest obrazem sądu, ale też i 
miłości, która wszystko oczysz-
cza. Woda, to chrzest zanurzenia 
się w Chrystusie, w Jego męce i 
śmierci, to nowe życie. Jezus 
wszystkich zaprasza do przemia-
ny i uczestnictwa w swoim życiu. 
On nas umacnia swoim zmar-
twychwstaniem, pokojem i 
jednością z Ojcem. Z drżeniem 
słuchamy słów dziś czytanej 
Ewangelii. Tyle razy Jezus głosił 
potrzebę pokoju, sprawiedliwo-
ści, pokory i ubóstwa, a oto nagle 
takie słowa: „Przyszedłem rzucić 
ogień na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął”. A 
nieco dalej: „Czy myślicie, że 
przyszedłem dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam wam, lecz roz-
łam”. I dalej bardzo trudne słowa 
– o podziale wśród ludzi i rozdź-
więku w rodzinach. A jednak 
Chrystus potwierdza swoją 
naukę. Ogień, który pragnie 
zapalać – to ogień miłości. Idzie 
bowiem do Jerozolimy, aby 
swoją męką i śmiercią przypie-
czętować miłość Boga do czło-
wieka. Ale Bóg i miłość do 
Niego muszą być ponad wszyst-
kim i wszystkimi, nawet najbliż-
szymi. Duch miłości – to płomie-
nie, które usuną i wypalą wszyst-
ko, co stoi na przeszkodzie, 
abyśmy mogli zjednoczyć się z 
Bogiem. 



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. 

odkryli na nowo war-
tość ciszy i potrafili 
słuchać głosu Boga i 
braci, a chrześcijanie, 
którzy cierpią prześla-
dowania w licznych 
regionach świata, mo-
gli być dzięki swoje-
mu świadectwu proro-
kami miłości Chrystu-
sa 
1130 + Tadeusz w 5 
r.śm., Maria w 10 
r.śm. i Czesław w 15 
r.śm. Wyrzykowscy 
1800 + Stanisław Lu-
backi w 31 r.śm. 

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. 

1600 ślub: Wieczorek-
Zienkiewicz 
1700 ślub: Jasionowski
-Kowalczyk 
1800 + Leszek Janow-
ski /greg.23/ 
25 sierpnia, 21 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Leszek Janow-
ski /greg.24/ 
700 + Ludwik Henne-
berg 
830 + Zofia i Ludwik 
Broniatowscy 
1000 - Aby ludzie na-
szych czasów, często 
pogrążeni w zgiełku, 


