
córki 
800 + Karol Grochowski  
/greg.22/ 
1800 + Irena Łabęcka w 1 
r.śm. 
1800 – o zdrowie dla Mar-
celiny  

24 września, wtorek 
700 wolna 
800 – o zdrowie dla Ireny i 
bł. Boże dla cr. 
1800 + Karol Grochowski /
greg.23/ 
1800 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Michała w 18 
urodziny 

25 września, środa,  
Bł. Władysława 

z Gielniowa, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Karol Grochowski  
/greg.24/ 
800 – o Boże bł. w 20 r. 
ślubu Wojciecha i Ireny  
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-
atyfikację Sługi Bożej 

INTENCJE MSZALNE 

25 Niedziela  
Zwykła 

22.09.2013 

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, Lu-
cyna i Emilia Czytańscy 
1000 + Bartosz  
1130 + Kazimierz w 9 
r.śm., Władysława (k) i 
Andrzej Cholewińscy, 
Jadwiga Regulska 
1130 – w int. lekarzy wete-
rynarii rocznik 1968 w 45
-lecie ukończenia studiów 
1300 – dz.-bł. Adama i 
Elżbiety Sowa w 40 r. 
ślubu z prośbą o bł. Boże 
dla cr. 
1630 + Halina, Wacław i 
Wiesław Krauze, cr. 
Krauze i Litwinow 
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 

23 września,  
poniedziałek, Św. O. Pio 
z Pietrelciny, prezbitera, 

wspomnienie 
700 – o szczęśliwą opera-
cję, szybki powrót do 
zdrowia i bł. Boże dla 

Rozalii Celakówny; - o 
zdrowie i potrzebne łaski 
dla Oli i jej bliskich; + Jan 
i Janina Jakimiukowie; - 
dz. w 1 r. ślubu Marcina i 
Beatki za synka Alusia i 
otrzymane łaski z prośbą o 
dalszą opiekę, zdrowie i 
bł. Boże dla cr.;  

26 września, czwartek 
700 + Jacek Kruszewski  
800 + Karol Grochowski  
/greg.25/ 
1800 + Marianna, Henryk, 
Marian, Weronika i cr. 
Zarzyckich 
1800 wolna 

27 września, piątek,  
Św. Wincentego à Paulo, 
prezbitera, wspomnienie 

700 + Halina, Benedykt, 
Helena i Edward   
700 wolna 
800 + Karol Grochowski /
greg.26/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz. za trzeźwość w 
18 r. powstania grupy AA 
„Wrzos”;  
28 września, sobota, Św. 
Wacława, męczennika, 

wspomnienie 
700 zajęta  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  25 Niedzielę Zwykłą 

22.09.2013 r. 
 
•  15.09 -  w naszej parafii, przeżywaliśmy 

„Niedzielę Radiową”. Gościliśmy przedsta-
wicieli Radia Warszawa, rozgłośni Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Wszystkim, którzy bra-
li udział w tym ważnym wydarzeniu serdecz-
ne - Bóg zapłać! Na naszej stronie parafialnej 
są fragmenty audycji z Radia Warszawa z 
udziałem ks. Proboszcza i Parafian. 

•  Dziś - 22.09 - o godz. 16.30 w salce parafial-
nej spotkanie grupy dziewcząt przygotowują-
cych się do Bierzmowania, a o godz. 19.00 
spotkanie będzie miała grupa chłopców. Wej-
ście od strony kancelarii. 

•  Parafialny Caritas prosi o pomoc dla 10-
letniej, niepełnosprawnej dziewczynki. Dziec-
ko jest uzdolnione muzycznie. Potrzebne są 
dla niej skrzypce. Potrzebne są także krzesła. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 609 817 961. 

•  Parafia Matki Bożej Dobrej Rady zaprasza 
na wykład   poświęcony zagrożeniom, na 
jakie narażone  jest współczesne pokolenie 
dzieci. Prelekcję wygłosi ks. Sławomir Ko-
strzewa - kapłan diecezjalny Diecezji Poznań-
skiej. Zapraszamy przede wszystkim rodzi-
ców, nauczycieli, wychowawców  oraz 
wszystkich, którzy aktywnie włączają się w 
proces wychowania młodego pokole-
nia. Wykład odbędzie się w kościele Matki 
Bożej Dobrej Rady  w Miedzeszynie  przy ul. 
Szafirowej 58  27 września (piątek) o godz. 
19.00. 

•  Wszystkich pielgrzymów udających się do 
Ziemi Świętej + Jordanii zapraszamy na spo-
tkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę 29 
września po Mszy św. o godz. 18.00. 

Am 8,4-7 
Pana pochwalcie, 
On dźwiga biedne-
go 
1 Tm 2,1-8 
Łk 16,1-13 
 Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Pewien bogaty 
człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwoni 
jego majątek. Przywołał go do 
siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o 
tobie? Zdaj sprawę z twego 
zarządu, bo już nie będziesz mógł 
być rządcą. Na to rządca rzekł 
sam do siebie: Co ja pocznę, 
skoro mój pan pozbawia mię 
zarządu? Kopać nie mogę, żebrać 
się wstydzę. Wiem, co uczynię, 
żeby mię ludzie przyjęli do 
swoich domów, gdy będę usunię-
ty z zarządu. Przywołał więc do 
siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: 
Ile jesteś winien mojemu panu? 
Ten odpowiedział: Sto beczek 
oliwy. On mu rzekł: Weź swoje 
zobowiązanie, siadaj prędko i 
napisz: pięćdziesiąt. Następnie 
pytał drugiego: A ty ile jesteś 
winien? Ten odrzekł: Sto korcy 
pszenicy. Mówi mu: Weź swoje 
zobowiązanie i napisz: osiemdzie-
siąt. Pan pochwalił nieuczciwego 
rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 
synowie tego świata roztropniejsi 
są w stosunkach z ludźmi podob-
nymi sobie niż synowie światło-
ści. Ja też wam powiadam: 
Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy 
/wszystko/ się skończy, przyjęto 
was do wiecznych przybytków. 
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, 
ten i w wielkiej będzie wierny; a 
kto w drobnej rzeczy jest nie-
uczciwy, ten i w wielkiej nie-
uczciwy będzie. Jeśli więc w 
zarządzie niegodziwą mamoną nie 
okazaliście się wierni, prawdziwe 
dobro kto wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie 
okazaliście się wierni, kto wam da 
wasze? żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo 
jednego będzie nienawidził, a 
drugiego miłował; albo z tamtym 
będzie trzymał, a tym wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i 
mamonie. 



•  Bractwo więzienne serdecznie zaprasza 
wszystkie Wspólnoty Parafialne do wspólne-
go odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bo-
żego w intencji więźniów, ich rodzin oraz 
kapelanów i pracowników Służby Więziennej 
w dniu 28 września 2013 r. o godz. 15.00 w 
Katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. 
Floriana Męczennika przy ul. Floriańskiej 3 
na warszawskiej Pradze. Tego dnia będziemy 
modlić się razem z Więźniami i ich rodzinami 
w następujących intencjach: 

1) za więźniów, którzy spotkali w swoim 
życiu Jezusa (m.in. tych, którzy przyję-
li Sakrament Chrztu, Bierzmowania); 

2) za więźniów, którzy nie spotkali w swo-
im życiu Jezusa; 

3) za rodziny więźniów; 
4) za kapelanów, pracowników Służby 

Więziennej; 
5) za pokrzywdzonych, ich rodziny z proś-

bą o przebaczenie. 
•  06.10 br. w wigilię święta Matki Boskiej Ró-

żańcowej - odprawiona zostanie w katedrze 
św. Floriana na Pradze Msza św. za Ojczyznę 
oraz wyruszy w obronie dzieci Pokutny Marsz 
Różańcowy pod budynek MEN – instytucji, 
która zmieniła się w organ bezpardonowej i 
bezbożnej walki z rodziną i czystością duszy 
polskiego dziecka. Przyrzekaliśmy w Jasno-
górskich Ślubach Narodu, że do tego nie do-
puścimy! Zapraszają organizatorzy Krucja-
ty Różańcowej za Ojczyznę. 

•  Gorąco zapraszamy do śpiewania w młodzie-
żowej scholi parafialnej. Próby odbywają się 
w soboty o godz. 10.00 w salce pod kancela-
rią parafialną. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 

XXV Niedziela zwykła – 
22.09 

 
 Słowo i czyn 

 
 Kiedyś i w naszym życiu 
przyjdzie jesień. Mądrość 
nam podpowie, jak ewange-
licznemu zarządcy – „zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo 
już nie będziesz mógł być 
zarządcą”. Daleka jest droga 
od słowa do czynu, od 
deklaracji do operacji. Bóg 
zna tę proporcję między 
naszym chceniem, a realiza-
cją zamiarów. Droga do 
celu, do wielkich dzieł 
usłana jest szczegółami, 
drobniutkimi elementami. 
Kto w tych drobnych rze-
czach jest sumienny, ten i w 
wielkich sprawach będzie 
wierny; kto w drobnych 
sprawach będzie nieuczci-
wy, ten i w wielkich działa-
niach nieuczciwy będzie, 
uczy nas dzisiejsza liturgia. 
Czasem nie zdajemy sobie 
sprawy, że drobne rzeczy 
posiadają przeogromny 
wpływ na sprawy wielkiej 
wagi. Tak jest w każdej 
dziedzinie życia. Samochód 
nie będzie mógł jechać bez 
źródła prądu; nie można być 
dobrym matematykiem bez 
znajomości tabliczki mno-
żenia; nie będzie pięknej 
przyrody, jeśli będziemy 
deptać, skalpować i zanie-
czyszczać ziemię. Jak moż-
na kochać Boga, jeśli niena-
widzimy człowieka? Doma-
ga się Pan doskonałości w 
małych sprawach: w życiu 
rodzinnym, w pracy zawo-
dowej, w kontaktach na co 
dzień itd., bo w tych małych 
rzeczach kryje się wielki 
program religijny, etyczny i 
społeczny. Doskonałość 
wcale nie jest drobnostką. 



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. 

życie stało się tak wielkim 
ciężarem, że pragną jego 
końca, mogli odczuć bli-
skość Bożej miłości, a 
obchody Światowego 
Dnia Misyjnego uświado-
miły wszystkim chrześci-
janom, że są nie tylko 
adresatami, ale i głosicie-
lami Słowa Bożego 
1130 + Wacław Borowski 
z racji imienin i zm. rodzi-
ce 
1300 zajęta 
1800 + Regina, Franciszek 
i Anna Stemler i cr. Re-
jenciaków 

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. 

700 + Karol Grochowski  
/greg.27/ 
800 + Wacław Zając 
1700 ślub: Paulewicz-
Skowyra  
1800 + Franciszka (k), 
Teodozja i Michał Szy-
mańscy, Stanisław Radec-
ki 

29 września, 26 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Bożena Brzozowska 
w 9 r.śm.  
700 + Karol Grochowski  
/greg.28/ 
830 – dz.-bł. z prośbą o 
Boże bł., zdrowie i po-
trzebne łaski dla Marii, 
Ewy oraz jej bliskich 
1000 – Aby ci, dla których 


