
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 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 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. 

1800 + Agata Szabłow-
ska w 3 r.śm.  

10 SIERPNIA,  
19 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 – wynagradzająca 
za grzechy duchowień-
stwa 
830 + Helena Pełka /
greg.8/ 
1000 + Anna Chirkow-
ska w 6 r.śm. 
1130 + Edward Saga-
nek w 25 r.śm.   
1800 + Władysław w 
70 r.śm. i Helena w 23 
r.śm. 

NA UCZTĘ PANA 
Tekst:  
ks. St. Szczepaniec 
Melodia:  
ks. W. Kałamarz 
 

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski, 
Danej przez Boga, najlepszego Ojca, 
Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, 
Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą. 
 
2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu, 
I zakosztujmy niebiańskiego Chleba, 
To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 
Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 
 
3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, 
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia 
I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 
Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli. 
 
4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, 
Moc jednoczenia potęgą Miłości, 
Abyśmy byli świadkami Chrystusa 
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga. 

zmarłych: + Krystyna 
w 1 r.śm. i Władysław 
Hapońscy;  

9 sierpnia, sobota, 
ŚW. TERESY BENE-
DYKTY OD KRZY-
ŻA, DZIEWICY I 
MĘCZENNICY,  
patronki Europy, 

święto 
700 + Helena Pełka  
/greg.7/ 
1800 – dz.-bł. w 20 r. 
ślubu Dariusza i 
Agnieszki Banaszek z 
prośbą o bł. Boże dla 
Anety i cr. 

neya, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Aleksandra(k) 
Pyzińska w 8 r.śm. 
700 – w int. S. Grażyny 
z okazji imienin 
1800 + Helena Pełka  
/greg.2/ 

5 sierpnia, wtorek 
700 + Kajetan Domań-
ski 
700 – w int. S. Anny z 
okazji imienin 
1800 + Helena Pełka  
/greg.3/ 

6 sierpnia, środa, 
PRZEMIENIE PAŃ-

SKIE, święto 
700 + Helena Pełka 
/greg.4/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego introni-
zację w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając swoje 

INTENCJE MSZALNE 

18 Niedziela 
Zwykła  

03.08.2014 

3 SIERPNIA,  
18 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Maria Kowalska 
w 3 r.śm. 
830 + Helena Pełka  
/greg.1/ 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 

Trwam i Naszego 

Dziennika oraz życie 

wieczne dla poległych 

w Powstaniu War-

szawskim 
1130 zbiorowa: 
chrzty: Tomasz Sokal; 
- dz.-bł. w r. ślubu 
Tomka i Izy Kowynia 
z prośbą o bł. Boże dla 
cr.; - dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
bł., zdrowie i wszelkie 
łaski dla Mateusza z 
okazji 18-tych urodzin; 
+ Marian Fluksik w 11 
r.śm. i zm. z rodziny 
1800 + Robert Cieślak 
w 39 r.śm., Anna, Ha-
lina, Edward Rusinow-
scy 

4 sierpnia,  
poniedziałek,  

Św. Jana Marii Vian-

Śluby Jasnogórskie; - o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Jadwigi i cr.; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; 
+ Halina w 2 r.śm. i 
Aleksander Stalma-
szuk, zm. z cr. Stelma-
szuk; + Zbigniew i 
Józefa(k) Debelscy, 
zm. z rodz.: Pastułów, 
Monne, Filowiczów, 
Trochimczuków oraz 
krewnych i znajomych; 
7 sierpnia, czwartek 

700 + Helena Pełka  
/greg.5/ 
1800 + Jadwiga Nowak 
w 10 r.śm., Leon, 
Adam i zm. z cr. No-
waków 

8 sierpnia, piątek,  
Św. Dominika, pre-
zbitera, wspomnienie 

700 + Helena Pełka  
/greg.6/ 
1800 zbiorowa za 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  18 Niedzielę Zwykłą 

03.08.2014 r. 
 
•  Dziś ofiarami zbieranymi przez ks. Ma-

riusza Chmielewskiego - orionistę, dy-
rektora ośrodka rekolekcyjnego w Zduń-
skiej Woli wspierać będziemy działal-
ność tej placówki.  

•  W najbliższą niedzielę - 10.08 - tacę 
zbierać będziemy na potrzeby Domu 
św. Siostry Faustyny w Ostrówku. 

•  W najbliższą środę - 06.08 - święto 
Przemienienia Pańskiego. Msze św. 
będą odprawiane o godz. 7.00 i 18.00. 

•  W tym tygodniu przypada I czwartek 
m-ca. Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 15.00.  

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzy-
mów zmierzających z różnych miejsc 
Polski do sanktuariów maryjnych pole-
camy wspólnym modlitwom wiernych. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do 
serca słowa Apelu Trzeźwości. 

•  Wszystkim wyjeżdżającym na waka-
cje życzymy pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga 
w przyrodzie i czasie wolnym. Jedno-
cześnie przypominamy o obowiązku 
uczestniczenia w niedzielnej mszy św. i 
uczulamy na godny strój w czasie obec-
ności w świątyni. 

•  Dnia 20 września 2014r. wyruszy z na-
szej parafii 10-cio dniowa pielgrzymka 
Śladami Św. Pawła i Św. Jana w Tur-

Iz 55,1-3a 

Otwierasz rękę, 
karmisz nas do 
syta  
Pz 8,35.37-39 

Mt 14, 13-21  

Gdy Jezus usłyszał o 
śmierci Jana Chrzciciela, 
oddalił się stamtąd w łodzi 
na miejsce pustynne, osob-
no. Lecz tłumy zwiedziały 
się o tym i z miast poszły 
za Nim pieszo. Gdy wy-
siadł, ujrzał wielki tłum. 
Zlitował się nad nimi i 
uzdrowił ich chorych. A 
gdy nastał wieczór, przy-
stąpili do Niego uczniowie 
i rzekli: Miejsce to jest 
puste i pora już spóźniona. 
Każ więc rozejść się tłu-
mom: niech idą do wsi i 
zakupią sobie żywności! 
Lecz Jezus im odpowie-
dział: Nie potrzebują 
odchodzić; wy dajcie im 
jeść! Odpowiedzieli Mu: 
Nie mamy tu nic prócz 
pięciu chlebów i dwóch 
ryb. On rzekł: Przynieście 
Mi je tutaj! Kazał tłumom 
usiąść na trawie, następnie 
wziąwszy pięć chlebów i 
dwie ryby, spojrzał w 
niebo, odmówił błogosła-
wieństwo i połamawszy 
chleby dał je uczniom, 
uczniowie zaś tłumom. 
Jedli wszyscy do sytości, i 
zebrano z tego, co pozo-
stało, dwanaście pełnych 
koszy ułomków. Tych zaś, 
którzy jedli, było około 
pięciu tysięcy mężczyzn, 
nie licząc kobiet i dzieci.  

cji. Cena: 4400 zł + 160 euro. Bliższe 
informacje w folderze na stolikach przy 
wyjściu z kościoła. Zapisy na piel-
grzymkę od dzisiaj w zakrystii i kance-
larii parafialnej przy których prosimy o 
podanie numeru PESEL. 

•  Przez dwie kolejne niedziele 3 i 10 
sierpnia Parafialny Caritas zbierać bę-
dzie przybory szkolne, artykuły pi-
śmienne i dary pieniężne na wyprawki 
szkolne dla dzieci z rodzin potrzebują-
cych. Bardzo prosimy o wsparcie aby 
wszystkie dzieci mogły radośnie rozpo-
cząć Nowy Rok szkolny. Kosze wysta-
wione będą przy wejściu do Kościoła. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

⇒  Fredy Christian Furst, kawaler i Bożena 
Alicja Niewczas, panna, oboje z par. tut. 

⇒  Piotr Samel-Kowalik, kawaler z Augu-
stowa i Izabella Dorota Granowska, 
panna z par. tut. 

⇒  Maciej Mikołaj Chilmanowicz, kawaler 
z Warszawy i Maja Izabela Błaszczyk, 
panna z par. tut. 

⇒  Wojciech Wojciechowicz, kawaler z 
par. tut. i Beata Prusińska, panna z War-
szawy 

⇒  Sebastian Tuczapski, kawaler z War-
szawy  
Monika Karina Kosiarek, panna z par. 
tut. 

XVIII Niedziela zwykła – 
3.08 

 Chleb miłości 
 
 Chleb – to jedno z 
najpiękniejszych słów naszej 
mowy. Rozmnożyć chleb, 
pomnożyć chleb – to nasz 
wspólny problem dziś. Ale w 
pogoni za chlebem można 
też pójść za daleko. Prorok 
pyta „Czemu wydajecie 
pieniądze na to, co nie jest 
chlebem? No właśnie! Tym 
jednym słowem – chleb, 
usprawiedliwiamy często 
nieuczciwość, kombinacje i 
mnożymy to, co nie jest 
chlebem. Każdy z nas osobi-
ście decyduje i rozpoznaje, 
jaki chleb Jezus chce roz-
mnażać przez nasze ręce. 
Czym możemy służyć bliź-
niemu na naszym pustko-
wiu? Może obok chleba 
powszedniego bliźni nasz 
potrzebuje chleba prawdy, 
przyjaźni, wyrozumiałości, 
szacunku, a przede wszyst-
kim tej miłości, która łączy 
na wieki z Chrystusem. 
Jezus, tak jak niegdyś na 
pustyni, potrzebuje do nakar-
mienia ludzi głodnych, 
owych „pięciu chlebów i 
dwóch ryb”, czyli otwartych 
rąk i serca człowieka. Powie-
dział uczniom: „Wy dajcie 
im jeść”. To też są słowa dla 
nas. Potrzebujących praw-
dziwie nie możemy karmić 
wirtualnie i odsyłać do 
„widma”. To od każdego z 
nas zależy, czy brak chleba 
powszedniego uzupełnimy 
chlebem przyjaźni, uprzej-
mości, wsłuchania się w 
kłopoty i cierpienia bliźnich. 
Jezus chce rozmnażać i 
karmić swoją Miłością przez 
nasze ręce, na jego prośbę, 
„Któż nas może odłączyć od 
miłości Chrystusowej?” 
(Czyt. II). 


