
sława (k) i Antoni Pro-
koccy 
800 + Karol Grochowski /
greg.15/ 
1800 + Helena Zalewska, 
Stefania i Antoni Rusino-
wscy 
1800 + Ludwik Pudłowski 

17 września, wtorek 
700 zajęta 
800 + Karol Grochowski /
greg.16/ 
1800 wolna 
1800 + Bronisław (k), 
Helena, Janina, Eugenia, 
Zofia, Józef i Katarzyna  
18 września, środa, Św. 
Stanisława Kostki, za-

konnika, święto 
700 + Karol Grochowski /
greg.17/ 
800 + Stanisława w 34 
r.śm. i Janiny Wochnia-
ków  
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 

24 Niedziela  
Zwykła 

15.09.2013 

15 września, 24 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Helena Godlewska 
w 6. r.śm., Kazimiera i 
Antoni Brzozowscy 
830 + kpt. Tadeusz Zacha-
ra w r. bitwy nad Bzurą 
1000 + Apolonia i zm. z 
rodz. 
1130 + Antoni Kosikowski 
w 20 r.śm. 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Klara Magdalena Kotap-
ska; - dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże bł.  
i zdrowie dla Zofii Frąc-
kiewicz z okazji urodzin; 
+ Piotr Dobrzyński w 19 
r.śm. i zm. z rodz. Sko-
rupków; + Mariusz Sado-
wiak w 1 r.śm., Weronika 
i Stanisław Jaszczuk; + 
Jadwiga Krawczyk w 7 
r.śm.; + Włodzimierz 
Kretowicz w 30 dniu po 
śm.;  
1630 + Karol Grochow-
ski /greg.14/ 
1800 + Kazimierz Górec-
ki, jego rodzice i rodzeń-
stwo 
16 września, poniedzia-

łek 
700 + Bronisław Szyszka, 
Stefan, Władysław, Zofia, 
Stanisława (k), Jan i Da-
nuta Lewińscy, Barbara i 
Janusz Lechniak, Włady-

atyfikację Sługi Bożej 
Rozalii Celakówny; - o 
zdrowie i potrzebne łaski 
dla Oli i jej bliskich;  

19 września, czwartek 
700 wolna  
800 wolna 
1800 + Karol Grochow-
ski /greg.18/ 
1800 – dz.-bł. w urodziny 
Jana Kępińskiego z proś-
bą o zdrowie i bł. Boże 
dla cr. w tym Klaudii na 
rozpoczynający się rok 
akademicki  
20 września, piątek, Św. 
męczenników z Korei, 

wspomnienie 

700 wolna  
700 wolna 
800 + Karol Grochowski /
greg.19/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Ryszard Macheta 
w 33 r.śm.; + Krystyna 
Binięda;  
21 września, sobota, ŚW. 
MATEUSZA, APOSTO-
ŁA I EWANGELISTY, 

święto 

700 + Karol Grochowski /
greg.20/ 
800 + Zofia Sawicka i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  24 Niedzielę Zwykłą 

15.09.2013 r. 
 

•  Dziś - 15.09 -  w naszej parafii, prze-
żywamy „Niedzielę Radiową”. Go-
ścimy przedstawicieli Radia Warsza-
wa, rozgłośni Diecezji Warszawsko-
Praskiej. Kazania będzie głosił ks. 
Grzegorz Walkiewicz (dyrektor na-
czelny), zaś reporter p. Damian Wil-
czyński będzie nagrywał wywiady z 
parafianami. Uwieńczeniem 
„Niedzieli radiowej” będzie audycja 
na falach Radia Warszawa 106,2 fm, 
poświęcona naszej wspólnocie para-
fialnej pt.: „Portret parafii”. Zostanie 
ona wyemitowana na żywo dziś o 
godz. 20.10. Ofiary składane przy 
wyjściu z kościoła będą przeznaczo-
ne na utrzymanie naszej katolickiej 
rozgłośni. Bóg zapłać. 
•  Również dziś - 15.09 - o godz. 16.30 

w dolnej kaplicy Msza św. dla 
wszystkich kandydatów do Bierz-
mowania. Zapraszamy także wszyst-
kich rodziców naszych kandydatów! 
• Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku 

Szkolnego szczególnym modlitwom 
Kościoła polecamy w Kwartalne Dni 
intencje dzieci, młodzieży i wycho-
wawców. 

Wj 32,7-11.13-14 

Wstanę i wrócę 
do mojego ojca 
1 Tm 1,12-17 

Łk 15,1-32 

 Zbliżali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i 
uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszni-
ków i jada z nimi. Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: (…) Pewien 
człowiek miał dwóch synów. Młodszy z 
nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część 
majątku, która na mnie przypada. 
Podzielił więc majątek między nich. 
Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzut-
nie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki 
głód w owej krainie i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do 
jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. 
Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz 
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił 
się i rzekł: Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z 
głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim 
synem: uczyń mię choćby jednym z 
najemników. Wybrał się więc i poszedł 
do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył 
się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A 
syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się twoim 
synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 
Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój 
syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a 
odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymcza-
sem starszy jego syn przebywał na polu. 
Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze 
sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu 
rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój 
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał 
się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i 
nigdy nie przekroczyłem twojego 
rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciół-
mi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 
który roztrwonił twój majątek z nierząd-
nicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 
wszystko moje do ciebie należy. A trzeba 
się weselić i cieszyć z tego, że ten brat 
twój był umarły, a znów ożył, zaginął a 
odnalazł się. 



•  Parafialny Caritas prosi o pomoc 
dla 10-letniej, niepełnosprawnej 
dziewczynki. Dziecko jest uzdolnio-
ne muzycznie. Potrzebne są dla niej 
skrzypce. Potrzebne są także krzesła. 
Bliższe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 609 817 961. 
• Dziś w południe na Placu Zamko-

wym odbędzie się powitanie uczest-
ników trzytygodniowego XIII MM 
Rajdu Katyńskiego. Do szczególnych 
miejsc Golgoty Wschodu dopisali 
Wiedeń, gdzie 330 lat temu król Jan 
III Sobieski odniósł zwycięstwo nad 
Turkami. 
•  Gorąco zapraszamy do śpiewania w 

młodzieżowej scholi parafialnej. 
Próby odbywają się w soboty o godz. 
10.00 w salce pod kancelarią para-
fialną.  
• Dnia 17.09 (wtorek) o godz. 15.00 w 

Sali Parafialnej (wejście od strony 
kancelarii parafialnej) specjalista ds. 
rehabilitacji poprowadzi spotkanie 
dotyczące naturalnego leczenia wielu 
chorób. Przy wyjściu z kościoła są 
do odebrania zaproszenia. 

XXIV Niedziela zwykła – 
15.09 

 
 Niezbędna cierpliwość  

 
 „W cierpliwości naszej 
zdobędziemy dusze nasze, 
skruszymy twarde karki”. 
Bóg jest cierpliwym i miło-
siernym Ojcem. Zawsze jest 
gotów podtrzymać, gdy 
upadamy, wziąć w ramiona, 
gdy z obczyzny powracamy, 
czekać, gdy się opóźniamy. 
Kiedy zrozumiemy, że zawi-
niliśmy i potrzebujemy prze-
baczenia, że mamy dług do 
spłacenia względem samych 
siebie i względem Boga – 
wtedy na pewno On może 
nam pomóc i otworzyć drzwi 
do swego domu i do nowego 
życia. Jakże wyraziście 
rysuje się ten problem w 
dzisiejszej liturgii. Fascyna-
cja światem zjawisk, szuka-
nie w nich prawdy i sensu 
życia, może nas omamić, 
zniechęcić i zagubić. W 
różnorodności zjawisk i 
poglądów zatracamy własne 
stanowisko i osobowość. 
Człowiek wplątany w ten wir 
staje się „twardego karku”, 
zmienny i wewnętrznie 
wyjałowiony. Ważny staje 
się tylko kierunek, moda i 
oryginalność. Łatwo to wy-
tłumaczyć wartościami do-
czesnymi. Gorączka życia nie 
pozwala nam dostrzec sedna 
sprawy. Taką sytuację widzi-
my w dzisiejszej Ewangelii. 
Trudności przesłaniają opty-
mizm i widok cierpliwie 
czekającego Ojca. Łatwo jest 
kochać kogoś, kto na miłość 
zasługuje, trudniej tego, kto 
nie jest jej godzien. Szczęśli-
wi jesteśmy, że mamy Po-
średniczkę, która wstawia się 
za nami grzesznymi, bo 
ucieczką grzeszników się 
zwie. 



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. 

r.śm. i Andrzej Cholewiń-
ski, Władysława (k), 
Jadwiga Rogulska 
1130 – w int. lekarzy we-
terynarii rocznik 1968 w 
45-lecie ukończenia stu-
diów 
1300 – dz.-bł. Adama i 
Elżbiety Sowa w 40 r. 
ślubu z prośbą o bł. Boże 
dla cr. 
1800 + Piotr w 25 r.śm. i 
Eugenia Radzio, Henryk 
w 81 r.śm., Bronisława 
(k), Danuta i Marian An-
tosik, Halina Rams 
1800 + Halina, Wacław i 
Wiesław Krauze, cr. 
Krauze i Litwinow 
 

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. 

Józefa (k) Pudłowska  
1500 ślub: Rybak  
1700 ślub: Piggott-
Sroczyńska  
1800 – o bł. Boże i po-
trzebne łaski dla Michała 
i Marii  

22 września, 25 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Karol Grochowski /
greg.21/ 
830 + Piotr w 41 r.śm., 
Stanisława (k) i Jerzy 
Mossakowscy, Czesław w 
29 r.śm., Dobiesław, 
Lucyna i Emilia Czytań-
scy 
1000 + Bartosz  
1130 + Kazimierz w 9 


