
(k) Ges;  
1800 + Franciszek i Ma-
rianna Parzyszek  
2 września, poniedziałek 
700 + Karol Grochowski /
greg.1/ 
800 + Stefania, Stefania, 
Stefania 
800 – o błogosławieństwo 
Boże dla dzieci i młodzie-
ży, nauczycieli i rodziców 
na rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 
1800 + Bronisława (k) i 
Adolf Radulscy, ich ro-
dzice i rodzeństwo 
1800 + Stefan Bujalski 
3 września, wtorek, Św. 
Grzegorza Wielkiego, 

papieża i d-ra K-ła, 
wspomnienie 

700 – dz.-bł. w int. Mate-
usza z okazji urodzin z 
prośbą o bł. Boże dla cr.: 
Diany, Hani i Ignacego   
800 + Karol Grochowski /
greg.2/ 
1800 + Piotr w 59 r.śm., 
cr. Maszczaków, Bara-
nów i Moreniów 
1800 wolna 

4 września, środa 
700 zajęta  
800 + Karol Grochowski /
greg.3/ 
1800 – dz.-bł. w int. Piotra 
i Agnieszki z okazji 20 r. 
ślubu z prośbą o dalszą 

INTENCJE MSZALNE 

22 Niedziela  
Zwykła 

01.09.2013 

1 września, 22 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – o powołania do 
Zgromadzenia 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 oraz wszystkich zmar-
łych i zamordowanych w 
tragicznych latach 1939-
1945, a także mordowa-
nych skrycie przez wła-
dze komunistyczne po 
zakończeniu wojny 
1130 + Bronisław, Broni-
sława (k), Jan i ich rodzi-
ce 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Roksana Kinga Piestrzyń-
ska, Jan Piotr Jabłoński, 
Amelia Zając, Alicja 
Małecka, Nina Macio-
rowska; - 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 

opiekę i potrzebne łaski 
dla cr. 
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 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Lech Kalinow-
ski, Jan Skała; + Lech 
Kalinowski i Jan Skała; + 
Teresa i Dariusz Wagner;  

5 września, czwartek 
700 zajęta  
800 + Karol Grochowski /
greg.4/ 
1800 zajęta 
1800 wolna 

6 września, piątek 

700 wolna  
800 + Karol Grochowski /
greg.5/ 
1630 wolna  
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

7 września, sobota, Bł. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  22 Niedzielę Zwykłą 

01.09.2013 r. 
 

•  Wszystkich powracających z wakacji pragniemy 
bardzo serdecznie powitać i przedstawić nowego re-
zydenta - ks. dra Eugeniusza Jankowskiego. Od 24 
sierpnia rozpoczął praktyki akolickie w naszej parafii 
alumn IV roku kleryk Robert Kowalski. Czterotygo-
dniowy pobyt kleryka Roberta w naszej parafii jest 
ważnym sprawdzianem formacji duchowej i intelektu-
alnej. Otoczmy ich naszą modlitwą i serdeczną życzli-
wością.  

• W 74. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej dziś - 
1 września o godz. 10.00 polecać będziemy Bożemu 
Miłosierdziu wszystkich zmarłych i zamordowanych 
w tragicznych latach 1939-1945, a także mordowa-
nych skrycie przez władze komunistyczne po zakoń-
czeniu wojny. 

•  W dzisiejszą niedzielę - 01.09 - ofiary składane do 
puszki Dar Serca przeznaczone są na Katolicki Ośro-
dek Adopcyjno-Opiekuńczy.  

•  02.09 - w poniedziałek - o godz. 8.00 Msza św. na 
rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego. 
Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i rodziców 
oraz nauczycieli i wychowawców. Spowiedź dzieci i 
młodzieży przez całą dzisiejszą niedzielę. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pią-
tek i sobota miesiąca. W czwartek Koronka do Miło-
sierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sakramentu od 
godz. 15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i 
po południu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. 
pierwszo-piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria 
parafialna będzie nieczynna. Do chorych w piątek 
udamy się od godz. 9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 
adoracja do godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z 
Duchu św.  W sobotę różaniec wynagradzający o 
godz. 6.30.  

•  9 września - w najbliższą niedzielę -  na Mszy św. o 
godz. 11.30 odbędzie się poświęcenie przyborów 
szkolnych dzieci klas “0” i “I”.  

•  W sobotę 24 sierpnia o godz. 9.00 z Placu Zamkowe-
go w Warszawie wyruszył 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 Wie-

Syr 3,17-18.20.28-29  

Ty, dobry Boże, 
biednego ochraniasz 
 Hbr 12,18-19.22-

24a 
Łk 14,1.7-14 

 Gdy Jezus przyszedł 
do domu pewnego przywód-
cy faryzeuszów, aby w 
szabat spożyć posiłek, oni 
Go śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, 
gdy zauważył, jak sobie 
pierwsze miejsca wybierali. 
Tak mówił do nich: Jeśli cię 
kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, 
by czasem ktoś znakomitszy 
od ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyj-
dzie ten, kto was obu zapro-
sił, i powie ci: Ustąp temu 
miejsca; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. Wtedy 
przyjdzie gospodarz i powie 
ci: Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej; i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbie-
siadników. Każdy bowiem, 
kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony. Do tego 
zaś, który Go zaprosił, rzekł: 
Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, 
ani krewnych, ani zamoż-
nych sąsiadów, aby cię i oni 
nawzajem nie zaprosili, i 
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych. A 
będziesz szczęśliwy, ponie-
waż nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bo-
wiem otrzymasz przy zmar-
twychwstaniu sprawiedli-
wych. 



deń. 15 września o godz. 12.00 wrócą do Warszawy 
na Plac Zamkowy. Zapraszamy do wspólnego piel-
grzymowania na stronie www.rajdkatynski.net. 

•  Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowania 
wszystkim parafianom za ofiarowane artykuły szkol-
ne i dary pieniężne przeznaczone na wyprawki szkol-
ne. Dzieciom i młodzieży z rodzin najbardziej potrze-
bujących przekazaliśmy 54 wyposażone plecaki. Jesz-
cze raz dziękujemy za włączenie się do akcji 
„Tornister pełen uśmiechów''. 

• Zarząd Fundacji „Gargano” bardzo serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wsparli 
i wspierają ich dzieło. Podczas zbiórki zebrano 1272 
zł i 91 gr. Bóg zapłać. 

• Zapraszamy do śpiewania w młodzieżowej scholi 
parafialnej. Próby odbywają się w piątki o godz. 
19:30 w salce pod kancelarią parafialną. 

• Od dzisiejszej niedzieli powraca do porządku litur-
gicznego Msza św. o godz. 8.00 w dni powszednie i 
Msza św. o godz. 13.00 w niedziele.  

•   5 września rozpocznie się w naszej parafii Kurs dla 
Narzeczonych. Zapraszamy w czwartki na godz. 
19.00 wszystkich, którzy zamierzają w niedługiej 
przyszłości przyjąć sakrament małżeństwa. (wejście 
od strony kancelarii parafialnej).  

•  Wszystkich pielgrzymów udających się na  piel-
grzymkę do Ziemi Św. i Jordanii zaprasza Ks. Pro-
boszcz do zakrystii lub kancelarii od dzisiaj do środy 
celem wypełnienia formularza Umowa - Zlecenie.  

•  Biuro Radia Maryja organizuje w dniach 5-7 wrze-
śnia 2013 (3 dni) pielgrzymkę do Sanktuarium Św. 
Józefa w Kaliszu - w intencji naszych rodzin, Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu - prosząc 
o jedność i pokój w sercach Narodu Polskiego oraz na 
uroczystości dziękczynne Rodziny Radia Maryja w 
Torunia. Bliższe informacje w kiosku. Serdecznie 
zapraszamy do udziału do bogatej duchowo piel-
grzymki. 

• W najbliższą niedzielę - 08.09 - ofiary składane na 
tacę przeznaczone będą na  na Wyższe Seminarium 
Duchowne naszej diecezji. 

• Są wolne intencje mszalne w tym tygodniu. 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Jakub Niemirka, kawaler z par. tut. 

Ewelina Machaj, panna z Kraśnika 

XXII Niedziela zwykła – 
1.09 

 
 Taki porządek 

 
 Taki porządek ustanowił 
Stwórca w świecie, że 
wszystko powinno służyć 
człowiekowi, a człowiek 
Bogu. Można służyć ja-
kiejś wielkiej sprawie – to 
rozumiemy, ale, że czło-
wiek bezinteresownie 
służy innemu człowiekowi 
– to już sprawa coraz rzad-
sza. Trudno zrozumieć, 
gdy koś innemu człowie-
kowi służy i to dobrowol-
nie, bezinteresownie. W 
naszych czasach liczy się 
tylko korzyść. Pokorę 
traktuje się jako naiwność, 
a przecież jej wartość jest 
równa niewinności.  Tylko 
prawdziwie pokornym 
Bóg łaski daje. Pokora, 
czyli postawa służebna, 
spokojna pewność -  jest 
cechą ludzi naprawdę 
wielkich i mądrych. Po-
korny wie na czym stoi i 
gdzie się znajduje; wie, na 
co go stać i zna swój cel. 
Kto się wywyższa – będzie 
poniżony, a kto się uniża – 
będzie wywyższony. „Bóg 
wejrzał na niskość Służeb-
nicy Swojej”, każdy też 
„otrzyma odpłatę przy 
zmartwychwstaniu spra-
wiedliwych”. Nie możemy 
zapominać czym jesteśmy 
sami z siebie i cóż mamy, 
czego byśmy nie otrzyma-
li. Musimy sobie uświado-
mić, że nasze życie, być 
może, jest jedyną biblią, 
którą czytają ludzie nie-
wierzący w Boga. 



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. 

830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
830 + Karol Grochowski /
greg.7/ 
1000 + Marek, Jerzy, 
Szczepan i Marianna 
Nowiccy, Józef i Geno-
wefa Błażejczyk 
1130 + Urszula, Stefania i 
Barbara 
1130 – w int. Kubusia z 
okazji 9 urodzin, siostry 
Martynki i rodziców: 
Jarosława i Anny  
1300 – o bł. Boże dla Ma-
rianny i Jana Szarek w 55 
r. ślubu 
1800 – o bł. Boże dla Re-
giny Modlińskiej 

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. 

Ignacego Kłopotowskie-
go, prezbitera, wspo-

mnienie 

700 + Karol Grochowski /
greg.6/ 
800 + Stanisław i Irena, 
Henryk i Barbara, cr, 
Paszkiewiczów i Zabo-
rowskich 
1700 ślub: Jackiewicz-
Choińska  
1800 – dz.-bł. z racji 2 r. 
ślubu Kasi i Jacka Pasik 
1800 + Halina Musiej w 1 
r.śm., Stanisław w 16 
r.śm. i ich rodzice 

8 września, 23 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 zajęta 


