
700 + Karol Grochowski /
greg.9/ 
800 + Antonina, Katarzy-
na  
800 + Bronisław, Maria, 
Mieczysław i Danuta 
Kucharczuk 
1800 + Jerzy, Aleksander, 
Ryszard, Marian, Wanda 
i Piotr  

11 września, środa 
700 + Karol Grochowski /
greg.10/ 
700 – w int. S. Anny o 
świętość życia i wierność  
800 + Kazimierz Zającz-
kowski w 28 r.śm. 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za Kru-
cjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - z prośbą 
o beatyfikację Sługi 
Bożej Rozalii Celaków-
ny; - dz.-bł. w 40 urodzi-
ny Jarosława;; - dz. za 
wszystkie łaski z okazji 

INTENCJE MSZALNE 

23 Niedziela  
Zwykła 

08.09.2013 

8 września, 23 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 zajęta 
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 
Marianny i Jana Szarek 
w 55 r. ślubu 
1800 – o bł. Boże dla 
Reginy Modlińskiej 
9 września, poniedzia-

łek 
700 + Wanda Lewicka 
800 + Karol Grochowski /
greg.8/ 
800 – o bł. Boże dla Pio-
tra i potrzebne dary Du-
cha św. 
1800 + Józefa (k) Szczę-
sna w 25 r.śm. 
1800 + Jadwiga Fronczak 
w 14 r.śm. 

10 września, wtorek 

imienin Jacka z prośbą 
do Boga i Matki Naj-
świętszej o dalszą opie-
kę, światło Ducha św. i 
zdrowie dla cr.; + Kle-
mens w 96 r. urodzin; + 
Janina Szymańska w 30 
dniu po śm. 
12 września, czwartek 

700 wolna  
800 + Karol Grochowski /
greg.11/ 
1800 + Henryk Bereda i 
zm. z cr. Beredów i Ka-
niowskich 
13 września, piątek, Św. 
Jana Chryzostoma, bpa 

i doktora Kościoła, 
wspomnienie 

700 wolna  
800 + Karol Grochowski /
greg.12/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal;  

14 września, sobota, 
PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚW., święto 

700 + Karol Grochowski /
greg.13/ 
800 + Maria i Kazimierz 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  23 Niedzielę Zwykłą 

08.09.2013 r. 
 

•  Ofiary składane w dzisiejszą niedzielę - 
08.09 - na tacę przeznaczone są na potrzeby 
Wyższego Seminarium Duchownego na-
szej diecezji. Bóg zapłać. 

•  Dziś - 08 września -  na Mszy św. o godz. 
11.30 odbędzie się poświęcenie przyborów 
szkolnych dzieci klas “0” i “I”. 

•  W najbliższą sobotę - 14 września - święto 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. Msze 
św. o godz. 7.00, 8.00. 

•  W niedzielę 15.09, w naszej parafii, odbę-
dzie się „Niedziela radiowa”. Będziemy 
gościć przedstawicieli Radia Warszawa, 
rozgłośni Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Kazania w tym dniu będzie głosił ks. Grze-
gorz Walkiewicz (dyrektor naczelny), zaś 
reporter p. Damian Wilczyński będzie na-
grywał wywiady z parafianami. Uwieńcze-
niem „Niedzieli radiowej” będzie audycja 
na falach Radia Warszawa 106,2 fm, po-
święcona naszej wspólnocie parafialnej pt.: 
„Portret parafii”. Zostanie ona wyemitowa-
na na żywo tego samego dnia o godz. 20.10. 

•  Także w najbliższą niedzielę - 15.09 - o 
godz. 16.30 w dolnej kaplicy Msza św. dla 
wszystkich kandydatów do Bierzmowa-
nia. Zapraszamy także wszystkich rodziców 
naszych kandydatów!   

•  Parafialny Caritas prosi o pomoc dla 10-
letniej, niepełnosprawnej dziewczynki. 
Dziecko jest uzdolnione muzycznie. Po-
trzebne są skrzypce i mały keyboard.  
Potrzebne są także krzesła. Bliższe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu: 

Mdr 9,13-18b 

Panie, Ty zawsze 
byłeś nam uciecz-
ką 
Flm 9b-10.12-17 

Łk 14,25-33 
 Wielkie tłumy 
szły z Jezusem. On zwró-
cił się i rzekł do nich: Jeśli 
kto przychodzi do Mnie, a 
nie ma w nienawiści 
swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto 
siebie samego, nie może 
być moim uczniem. Kto 
nie nosi swego krzyża, a 
idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem. 
Bo któż z was, chcąc 
zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy ma 
na wykończenie? Inaczej, 
gdyby założył fundament, 
a nie zdołałby wykończyć, 
wszyscy, patrząc na to, 
zaczęliby drwić z niego: 
Ten człowiek zaczął 
budować, a nie zdołał 
wykończyć. Albo który 
król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim 
królem, nie usiądzie 
wpierw i nie rozważy, czy 
w dziesięć tysięcy ludzi 
może stawić czoło temu, 
który z dwudziestoma 
tysiącami nadciąga prze-
ciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, 
i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto 
nie wyrzeka się wszyst-
kiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem. 



•  W związku z organizowanymi przez Od-
dział IPN w Warszawie uroczystościami 
poświęconymi „Pamięci ofiar zamordowa-

nych i zadręczonych przez NKWD i UB w 

katowniach praskich w latach 1944-1954”, 

zwracamy się z zaproszeniem do wszyst-
kich parafian.  
Centralnym punktem uroczystości będzie 
uroczysta Mszy św. celebrowana przez JE 
Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, która zo-
stanie odprawiona 14 września 2013 r. 
(sobota) o godz. 18.00 w Bazylice Kate-
dralnej św. Floriana i św. Michała Archa-
nioła, przy ul. Floriańskiej 3 w Warsza-
wie.  
Przed Mszą św., o godz. 17.00 w podzie-
miach Bazyliki, zostanie wygłoszony przez 
Jacka Pawłowicza wykład prezentujący hi-
storię represji komunistycznych na Pradze. 
Po nabożeństwie, w miejscach praskich ka-
towni NKWD i UB zostaną zapalone zni-
cze. W uroczystości wezmą udział przedsta-
wiciele środowisk kombatanckich, grupa 
rekonstrukcyjna „Radosław”, harcerze oraz 
mieszkańcy Warszawy. 

•  5 września rozpoczął 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).  

•  Gorąco zapraszamy do śpiewania w mło-
dzieżowej scholi parafialnej. Próby odby-
wają się w soboty o godz. 10.00 w salce 
pod kancelarią parafialną.  

XXIII Niedziela zwykła – 
8.09 

 
 Właściwa droga 

 
 Nie jesteśmy przekonani, 
że same systemy, obliczenia 
i reformy uczynią nas auto-
matycznie ludźmi lepszymi, 
mądrzejszymi i szczęśliw-
szymi. To my sami musimy 
się motywować i zmieniać, 
a przez to zmienią się także 
stosunki społeczne i ukształ-
tuje się sprawiedliwy ustrój. 
Każdego Bóg wzywa, by 
szedł jemu właściwą drogą. 
Krok za krokiem, rozważ-
nie, w jasności umysłu i 
serca, aby „ścieżki nasze 
stały się proste i byśmy 
poznali, co Bogu przyjem-
ne”. Bóg od nikogo nie 
wymaga rzeczy niemożli-
wych. Każdemu daje iskrę 
zapalną – Ducha Świętego, 
„byśmy zdobyli mądrość i 
rozwagę serca”. Logika 
życia jest taka, że chcąc 
osiągnąć rzeczy wielkie, 
wyższe – trzeba wyrzec się 
rzeczy mniejszych. Trzeba 
umieć mądrze planować i 
przewidywać. Dotyczy to 
także życia religijnego. W 
dzisiejszym pierwszym 
czytaniu liturgicznym autor 
Księgi Mądrości przypomi-
na nam tę prawdę. 
„Mozolnie odkrywamy 
rzeczy tej ziemi... a któż 
wyśledzi to, co jest na nie-
bie?” Nawet dzisiejsze 
ułatwienia w zdobywaniu 
wiedzy nie zmieniły tego 
doświadczenia. Jeśli pozna-
nie rzeczywistości ziem-
skich wymaga tyle trudu, to 
któż z ludzi rozezna w pełni 
„zamysły Boże?” Tu nie 
wystarczy mądrość ludzka, 
tu działa Duch Święty. 



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. 

1300 zbiorowa: - dz. za 
otrzymane łaski z prośbą 
o Boże bł.  i zdrowie dla 
Zofii Frąckiewicz z oka-
zji urodzin; + Piotr Do-
brzyński w 19 r.śm. i zm. 
z rodz. Skorupków; + 
Mariusz Sadowiak w 1 
r.śm., Weronika i Stani-
sław Jaszczuk; + Jadwi-
ga Krawczyk w 7 r.śm.; 
+ Włodzimierz Kreto-
wicz w 30 dniu po śm.;  
1630 + Karol Grochow-
ski /greg.14/ 
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. 

Majda 
1700 ślub: Lach-
Chołodniuk  
1800 - Lucyna Ziółkow-
ska w 86 urodziny z 
prośbą o bł. Boże, zdro-
wie i dalszą opiekę 
1800 + Danuta Hattowska 
w 4 r.śm.  

15 września, 24 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 zajęta 
830 + kpt. Tadeusz Za-
chara w r. bitwy nad 
Bzurą 
1000 + Apolonia i zm. z 
rodz. 
1130 + Antoni Kosikow-
ski w 20 r.śm. 


