
i Janina Kaczorowscy, 
Józefa (k) i Władysław 
Kowalscy 
1800 + Jerzy Szczepański 
w 30 dniu po śm.  

27 sierpnia, wtorek,  
Św. Moniki,  
wspomnienie 

700 + Leszek Janowski  
/greg.26/ 
1800 + Janina, Aleksandra, 
Zdzisław, Władysław i 
Wojciech Bereda  
1800 + Janina i Stanisław 
Trendak 

28 sierpnia, środa,  
Św. Augustyna,  

bpa i dra Kościoła, 
wspomnienie 

700 – dz.-bł. w 53 r. ślubu 
Jadwigi i Zygmunta Mi-
lewskich 
700 + Leszek Janowski  
/greg.27/ 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie i całym świecie; - za 
Krucjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - z prośbą o be-

INTENCJE MSZALNE 

21 Niedziela  
Zwykła 

25.08.2013 

25 sierpnia, 21 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Leszek Janowski  
/greg.24/ 
700 + Ludwik Henneberg 
830 + Zofia i Ludwik 
Broniatowscy 
1000 - Aby ludzie naszych 
czasów, często pogrążeni 
w zgiełku, odkryli na 
nowo wartość ciszy i 
potrafili słuchać głosu 
Boga i braci, a chrześcija-
nie, którzy cierpią prze-
śladowania w licznych 
regionach świata, mogli 
być dzięki swojemu świa-
dectwu prorokami miłości 
Chrystusa 
1130 + Tadeusz w 5 r.śm., 
Maria w 10 r.śm. i Cze-
sław w 15 r.śm. Wyrzy-
kowscy oraz o powrót do 
zdrowia dla Mirosława 
(m) Mazuś 
1800 + Stanisław Lubacki 
w 31 r.śm. 

26 sierpnia,  
poniedziałek, NMP 

CZĘSTOCHOWSKIEJ, 
uroczystość 

700 + Leszek Janowski  
/greg.25/ 
700 – o zdrowie i szczęśli-
wy przebieg operacji dla 
Małgosi i opiekę MB dla 
Łukasza 
1800 + Weronika, Tadeusz 

atyfikację Sługi Bożej 
Rozalii Celakówny; - dz.-
bł. z prośbą o zdrowie i 
Boże bł. dla Sabinki Wi-
teckiej i jej rodziny; + 
Wanda Beeger w 11 
r.śm.; + Jan Wojtkiewicz 
w 17 r.śm.;  

29 sierpnia, czwartek, 
Męczeństwo św. Jana 

Chrzciciela, wspomnienie 
700 + Leszek Janowski  
/greg.28/ 
1800 + Teresa i Zdzisław 
oraz cr. Jaworskich 
1800 + Salomea i Stani-
sław Jędruchniewicz  

30 sierpnia, piątek 
700 – dz.-bł. z prośbą o 
Boże bł. i zdrowie dla 
Pauliny i Piotra z okazji 5 
r. ślubu 
700 + Leszek Janowski  
/greg.29/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jadwiga Dobrzyń-
ska w 30 dniu po śm.; + 
Jan Pliasz i zm. z rodz. 
Oliaszów i Góralów;  

31 sierpnia, sobota 
700 + Leszek Janowski  
/greg.30/ 
1800 + Bronisław Gierma-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  21 Niedzielę Zwykłą 

25.08.2013 r. 
 

•  Od dnia wczorajszego rozpoczął praktyki ako-
lickie w naszej parafii alumn IV roku kleryk 
Robert Kowalski. Czterotygodniowy pobyt 
kleryka Roberta w naszej parafii jest ważnym 
sprawdzianem formacji duchowej i intelektual-
nej. Otoczmy go naszą modlitwą i serdeczną 
życzliwością.  

•  W dzisiejszą niedzielę nasz Parafialny Caritas 
organizuje jeszcze 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 inne środki czystości. Dziękujemy 
za okazaną pomoc w rozpoczynającym się No-
wym Roku Szkolnym.  

•  W dzisiejszą niedzielę - 25.08 - Fundacja Gar-
gano, która ma na celu propagowanie wartości 
chrześcijańskich, krótko przedstawi zarys swojej 
działalności. Wolontariusze będą zbierać datki 
na wsparcie działalności fundacji. Będzie można 
także nabyć komiks dla młodzieży o wpływie 
Św. Michała Archanioła na życie młodego czło-
wieka. 

•  We wczorajszą sobotę, tj. 24 sierpnia o godz. 
9.00 z Placu Zamkowego w Warszawie wyru-
szył XIII Międzynarodowy Rajd Katyński. W 
liczbie ponad 80-ciu uczestników pokonają trasę 
7.5 tys. kilometrów. Przejadą w 3. tygodnie 
przez Litwę, Białoruś, Rosję, Ukrainę i Wiedeń. 
15 września o godz. 12.00 wrócą do Warszawy 
na Plac Zamkowy. Zapraszamy do wspólnego 
pielgrzymowania na stronie 
www.rajdkatynski.net. 

•  Jutro - 26.08 - uroczystość NMP Częstochow-
skiej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

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

Iz 66,18-21 

Całemu światu 
głoście Ewangelię 
Hbr 12,5-7.11-13 

Łk 13,22-30 

 Jezus nauczając, 
szedł przez miasta i wsie i 
odbywał swą podróż do 
Jerozolimy. Raz ktoś Go 
zapytał: Panie, czy tylko 
nieliczni będą zbawieni? 
On rzekł do nich: Usiłuj-
cie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powia-
dam wam, będzie chciało 
wejść, a nie będą mogli. 
Skoro Pan domu wstanie i 
drzwi zamknie, wówczas 
stojąc na dworze, zacznie-
cie kołatać do drzwi i 
wołać: Panie, otwórz nam! 
lecz On wam odpowie: 
Nie wiem, skąd jesteście. 
Wtedy zaczniecie mówić: 
Przecież jadaliśmy i pili-
śmy z Tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś. Lecz 
On rzecze: Powiadam 
wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode 
Mnie wszyscy opuszczają-
cy się niesprawiedliwości! 
Tam będzie płacz i zgrzy-
tanie zębów, gdy ujrzycie 
Abrahama, Izaaka i Jaku-
ba, i wszystkich proroków 
w królestwie Bożym, a 
siebie samych precz wy-
rzuconych. Przyjdą ze 
wschodu i zachodu, z 
północy i południa i siądą 
za stołem w królestwie 
Bożym. Tak oto są ostatni, 
którzy będą pierwszymi, i 
są pierwsi, którzy będą 
ostatnimi. 



twom wiernych. 
•  Z racji na sierpień weźmy sobie do serca słowa 

Apelu Trzeźwości. 
•  W 74. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej 

dnia 1 września o godz. 10.00 polecać będziemy 
Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych i za-
mordowanych w tragicznych latach 1939-1945, a 
także mordowanych skrycie przez władze komuni-
styczne po zakończeniu wojny. 

•  W najbliższą niedzielę - 01.09 - do puszki Dar 
Serca zbierać będziemy ofiary na Katolicki 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. 

•  02.09 - w poniedziałek - o godz. 8.00 Msza św. 
na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Kateche-
tycznego. Zapraszamy wszystkie dzieci, mło-
dzież i rodziców oraz nauczycieli i wychowaw-
ców. Spowiedź dzieci i młodzieży przez całą 
niedzielę. 

•  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. Na 
pielgrzymkę zgłosiło się już 40 osób pozostało 
jeszcze 10. wolnych miejsc! 

•  Biuro Radia Maryja organizuje w dniach 5-7 
września 2013 (3 dni) pielgrzymkę do Sanktu-
arium Św. Józefa w Kaliszu - w intencji naszych 
rodzin, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w 
Licheniu - prosząc o jedność i pokój w sercach 
Narodu Polskiego oraz na uroczystości dzięk-
czynne Rodziny Radia Maryja w Torunia. Bliż-
sze informacje w kiosku. Serdecznie zaprasza-
my do udziału do bogatej duchowo pielgrzymki. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Jan Robert Lach, kawaler i Alina Maria Cho-

łodniuk, panna, oboje z par. tut. 
⇒ Jakub Niemirka, kawaler z par. tut. 

Ewelina Machaj, panna z Kraśnika 
⇒ Maciej Piotr Bujnik, kawaler z par. w Piasecz-

nie i Magdalena Anna Kowalczyk, panna z 
par. tut. 

XXI Niedziela zwykła – 25.08 
 

 Ewangeliczna prawda 
 
 Jest w nas niepojęta tajemnica, 
że widząc panoszące się dokoła 
zło, rzadko poczuwamy się do 
w s pó ło d p ow ie d z ia lno ś c i . 
Wydaje nam się, że zło spada 
samoczynnie, jak zła pogoda, że 
jest sferą zupełnie niezależna od 
człowieka. A tymczasem zło 
jest w nas. Może kwitnie w 
egoizmie? A stąd rozwijają się 
problemy: własne, rodziny, 
społeczeństwa, narodu i całego 
świata. Znamy zło, które ma na 
imię nieodpowiedzialność. 
Denerwujemy się, jak można 
być tak nieuczciwym, marno-
trawnym i nierzetelnym. A to 
przecież s iedzi w nas. 
„Odstąpcie ode Mnie wszyscy 
dopuszczający się niesprawie-
dliwości” woła Chrystus w dziś 
czytanej Ewangelii. Nie uspra-
wiedliwi nas slogan: „to jest 
przecież ludzkie”. To jest 
ludzkie, że się rozwodzą, upija-
ją, oszukują, kradną, zazdrosz-
czą itd. Ludzkie, to przede 
wszystkim to, co nas różni od 
zwierząt: rozum, wola, serce, 
sumienie, świętość. „Trwajcież 
w karności” upomina nas św. 
Paweł, „czyńcie proste ślady 
nogami waszymi, aby kto 
chromy nie zbłądził, ale był 
raczej uzdrowiony”. Jak tu z 
takim bagażem „przejść przez 
ciasne drzwi”. Chrześcijaństwo 
głosi ewangeliczną prawdę o 
całym człowieku, powołanym 
do życia „na obraz i podobień-
stwo Boże”. Ten obraz i podo-
bieństwo prowadzi do pełności 
życia ewangelicznego promie-
niującego naśladowaniem 
Jezusa Chrystusa. To On przy-
nosi nam miarę i wzór pełnego i 
autentycznego człowieczeń-
stwa. Jutro obchodzić będziemy 
Uroczystość NMP Jasnogór-
skiej, której przyrzekaliśmy 
troskę o zbawienie swoje i 
bliźniego. Ona jest Opiekunką 
tych, którzy uwierzyli i naśladu-
ją Chrystusa, Jej Syna. 



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. 

1130 + Bronisław, Broni-
sława (k), Jan i ich rodzi-
ce 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Roksana Kinga Piestrzyń-
ska, Jan Piotr Jabłoński, 
Amelia Zając, Alicja 
Małecka; - o bł. Boże i 
potrzebne łaski dla Ma-
rianny Kołodziej w 85 
urodziny; + Bronisława 
(k) i Barbara; + Marian 
Fluksik i jego rodzice; + 
Leszek Kapitanowicz w 6 
r.śm.; + Zofia w 3 r.śm. i 
Antoni w 22 r.śm. Wi-
śniewscy; + Bronisława 
(k) Ges;  
1800 zajęta  
 

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. 

kowski, Janina i Jan Ko-
towscy 
1800 + Wiktor Kacprzak 
w 22 r.śm., Marta i Wła-
dysław Jabłonka, cr.: 
Jabłonków i Kacprzaków  

1 września, 22 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – o powołania do 
sióstr Rodziny Maryi 
830 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Agnieszki i Marcina, 
Katarzyny i Piotra oraz 
cr. w r. ślubu 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 

Trwam, Naszego Dzienni-

ka  


