
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. 

rianny Wójcickich i 
zbawienie dla zm. z 
rodz.: Kieszniewskich, 
Wójcickich i Jungów;  
Bolesław, cr. Łęgow-
skich, Boguszewskich 
i Roguskich; + Bole-
sław Jóźwik i jego 
przyjaciele; + Regina i 
Edward Kowalczyk; + 
Jerzy, Tadeusz, Salo-
mea i Michał Skrzyc-
cy, Mieczysław Gaw-
ryś;  
1800 + Józef i Marian-
na Drozdowie 

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. 

16 sierpnia, sobota 
700 + Helena Pełka /
greg.14/ 
1800 wolna  

 
17 SIERPNIA,  

20 NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

700 wolna  
830 + Jacek Kruszew-
ski z okazji imienin 
1000 + Helena Pełka /
greg.15/ 
1130 zbiorowa: 
chrzty:  Adam Ban-
durski; - o zdrowie dla 
Aleksandra(m) i Ma-

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 
Śluby Jasnogórskie; - o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Jadwigi i cr.; + Nata-
lia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Ire-
neusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; + Danuta 
Niewiarowska; + Jan 
Bombik, Aleksander i 
Czesława(k) Szymań-
scy, Cecylia Rulewicz, 
Maria Dobiegała; + 
Marian Grocholski w 
30 dniu po śm.; + Hen-
ryka(k) Papierska w 30 
dniu po śm.; + Bożena 
Obłucka w 2 r.śm.;  
14 sierpnia, czwartek, 
Św. Maksymiliana M. 
Kolbego, prezbitera 

i męczennika,  

INTENCJE MSZALNE 

19 Niedziela 
Zwykła  

10.08.2014 

10 SIERPNIA,  
19 NIEDZIELA 

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

11 sierpnia,  
poniedziałek,  

Św. Klary, dziewicy, 
wspomnienie 

700 + Helena Pełka  
/greg.9/ 
1800 + Jadwiga Strzała 
w 3 r.śm. – kochana 
babcia i mama 

12 sierpnia, wtorek 
700 + Eugeniusz Ptak 
w 2 r.śm. oraz jego 
rodziców i dziadków 
1800 + Helena Pełka  
/greg.10/ 

13 sierpnia, środa 
700 + Helena Pełka  
/greg.11/ 
1800  zbiorowa: - w 

wspomnienie 

700 + Helena Pełka  
/greg.12/ 
1800 – dz. za 55 lat 
małżeństwa z prośbą o 
dalsze łaski dla Heleny 
i Jerzego Kowalskich 
1800 + Wiesława Ja-
worska w 6 r.śm. 

 
15 SIERPNIA,  

PIĄTEK,  
WNIEBOWZIĘCIE 

NMP, uroczystość 
700 zajęta  
830 + Marianna Szcze-
paniak z racji imienin 
1000 + Marianna i Józef  
1130 – za Janusza i 
Agnieszkę Zembowi-
czów w 50 r. ślubu o 
zdrowie dla ich rodzi-
ny o Miłosierdzie Boże 
dla zm. z ich rodzin 
1130 + Helena Pełka  
/greg.13/ 
1800 + Antoni i Fran-
ciszka(k) Grążka 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  19 Niedzielę Zwykłą 

10.08.2014 r. 
 
•  Dzisiejszą - 10.08 - tacę zbieramy na potrzeby 

Domu św. Siostry Faustyny w Ostrówku. 
•  Jeszcze dziś - w niedzielę 10 sierpnia Parafialna 
Caritas zbiera przybory szkolne, artykuły pi-
śmienne i dary pieniężne na wyprawki szkolne 
dla dzieci z rodzin potrzebujących. Bardzo prosi-
my o wsparcie aby wszystkie dzieci mogły rado-
śnie rozpocząć Nowy Rok szkolny. Kosze wysta-
wione są przy wejściu do Kościoła. 

• 13 marca - środa zapraszamy o godz. 17.15 na 
Różaniec Fatimski. 

• We piątek, 15 sierpnia Kościół obchodzi uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą od-
prawiane o godz. 7, 8.30, 10, 11.30 i 18. Po każ-
dej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławień-
stwa ziół i kwiatów. Ten uroczysty dzień jest 
również 94. rocznicą zwycięskiej Bitwy War-
szawskiej 1920 - Cudu nad Wisłą.  

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmie-
rzających z różnych miejsc Polski do sanktuariów 
maryjnych polecamy wspólnym modlitwom wier-
nych. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do serca sło-
wa Apelu Trzeźwości. 

•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzy-
my pomyślnego wypoczynku i radosnego odkry-
wania obecności Boga w przyrodzie i czasie wol-
nym. Jednocześnie przypominamy o obowiązku 
uczestniczenia w niedzielnej mszy św. i uczulamy 
na godny strój w czasie obecności w świątyni. 

•  Dnia 20 września 2014r. wyruszy z naszej parafii 
10-cio dniowa pielgrzymka Śladami Św. Pawła 
i Św. Jana w Turcji. Cena: 4400 zł + 160 euro. 
Bliższe informacje w folderze na stolikach przy 
wyjściu z kościoła. Zapisy na pielgrzymkę od 
dzisiaj w zakrystii i kancelarii parafialnej przy 
których prosimy o podanie numeru PESEL. 

  

1 Krl 19,9a.11-13 

Okaż swą łaskę i 
daj nam zbawie-
nie 
Rz 9,1-5 

Mt 14,22-33  

Gdy tłum został nasy-
cony, zaraz Jezus przynaglił 
uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na 
drugi brzeg, zanim odprawi 
tłumy. Gdy to uczynił, 
wyszedł sam jeden na górę, 
aby się modlić. Wieczór 
zapadł, a On sam tam prze-
bywał. Łódź zaś była już 
sporo stadiów oddalona od 
brzegu, miotana falami, bo 
wiatr był przeciwny. Lecz o 
czwartej straży nocnej 
przyszedł do nich, krocząc 
po jeziorze. Uczniowie, 
zobaczywszy Go kroczące-
go po jeziorze, zlękli się 
myśląc, że to zjawa, i ze 
strachu krzyknęli. Jezus 
zaraz przemówił do nich: 
Odwagi! Ja jestem, nie 
bójcie się! Na to odezwał 
się Piotr: Panie, jeśli to Ty 
jesteś, każ mi przyjść do 
siebie po wodzie! A On 
rzekł: Przyjdź! Piotr wy-
szedł z łodzi, i krocząc po 
wodzie, przyszedł do Jezu-
sa. Lecz na widok silnego 
wiatru uląkł się i gdy zaczął 
tonąć, krzyknął: Panie, ratuj 
mnie! Jezus natychmiast 
wyciągnął rękę i chwycił 
go, mówiąc: Czemu zwątpi-
łeś, małej wiary? Gdy wsie-
dli do łodzi, wiatr się uci-
szył. Ci zaś, którzy byli w 
łodzi, upadli przed Nim, 
mówiąc: Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym.  

Zapowiedzi przedślubne 
⇒  Maciej Mikołaj Chilmanowicz, kawaler z War-

szawy i Maja Izabela Błaszczyk, panna z par. tut. 
⇒  Wojciech Wojciechowicz, kawaler z par. tut. i 

Beata Prusińska, panna z Warszawy 
 

Lektura na wakacje 
 
Pobłogosławiona przez Boga Najwyższego 
(…)  Od początku swego istnienia („od poczę-
cia”) Maryja jawi się jako „pobłogosławiona”: 
pobłogosławiona przez Boga już w tajemnicy 
poczęcia swego i później w tajemnicy zwiasto-
wania; obie zaś tajemnice służyły tajemnicy 
wcielenia Syna Bożego „za sprawą Ducha Świę-
tego”; misterium wcielenia z kolei miało głęboki 
sens w perspektywie misterium odkupienia, do-
konanego przez ofiarę paschalną Jezusa, 
i zwieńczonego posłaniem Kościoła do świata. 
Kościół do dziś uobecnia i przedłuża zbawcze 
i kultyczne dzieło Chrystusa. Oto tak dalece sięga 
sens, znaczenie i perspektywa daru świętości 
Maryi Niepokalanie Poczętej, „zrodzonej przed 
wiekami” (Prz 8, 22-35), „wybranej przed zało-
żeniem świata” (Ef 1, 4). 
 Trzeba naśladować samego Boga, który 
stworzył i wielce umiłował swe Arcydzieło – 
Maryję, którą później trafnie Kościół nazwał 
Piękną, „Całą Piękną”. Do dziś z zachwytem 
kontemplacji w uroczystość grudniową Lud Boży 
śpiewa o Niej następujące słowa: Tota pulchra 

es, Maria! To znaczy: Cała piękna jesteś, 
o Maryjo! Te słowa stanowią kontynuację orze-
czenia boskiego Archanioła: Błogosławiona je-

steś...! W tym stwierdzeniu, jak w każdym akcie 
wyznania i wiary, zawiera się także cześć 
i miłość do Najświętszej Dziewicy-Matki. Archa-
nioł Gabriel zapoczątkował maryjny strumień 
znaków czci i miłości, nieprzerwany przez wieki, 
do dziś kontynuowany przez cały Kościół, na 
Wschodzie i na Zachodzie.(…) 

K S .  M A R I A N  P I S A R Z A K  M I C  

XIX Niedziela zwykła – 10.08 
 

 Na morzu życia 
 
 Na morzu życia każdy 
z nas ma swój okręt. Często 
wołamy słowami Piotra z dzi-
siejszej Ewangelii: „Panie, ratuj 
mnie”. Panie ucisz moje burze i 
przynieś ukojenie, jak Eliaszowi 
na Horebie. Pośród udręk i 
niepokojów naszych serc, na-
szych czasów Jezus mówi: 
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie 
się”. Wyciąga do nas ręce, aby 
nas wybawić z toni. Tylko On 
może nas wyzwolić od porażają-
cego strachu. Nie bądźmy małej 
wiary. Z Jezusem w łodzi jest 
bezpiecznie. „Gdy wsiedli do 
łodzi wiatr się uciszył”. Nie za 
wszelką cenę unikajmy burzy. 
Silny wiatr świata, zniechęcenie, 
kres ludzkich możliwości – 
powoduje tonięcie. Może Bóg 
chce burze wykorzystać abyśmy 
poznali Jego moc i oddali Mu się 
osobiście? „Panie, ratuj mnie”. 
Te słowa św. Piotra z dzisiejszej 
Ewangelii pewnie powtarza 
każdy z nas. Panie, ucisz moje 
morze zwątpień i burze zmy-
słów, przynieś ukojenie, jak 
Eliaszowi na górze Horeb. 
Pośród wszystkich udręk i 
niepokojów naszych serc, na-
szych czasów – Chryste, podaj 
nam swoją rękę, zbliż się do nas, 
okaż swoją obecność. „Czemu 
wątpisz małej wiary. Odwagi, Ja 
jestem, nie bójcie się”. Tylko 
wiara w wielkie miłosierdzie 
Chrystusa może nas wyzwolić z 
porażającego strachu i obaw 
niemocy. Człowiek boi się 
ryzyka. Raczej wierzy w swój 
krzyk rozpaczy. Chciałby wie-
dzieć, a nie wierzyć. Ale krąży 
wokół samego siebie w przepa-
ści zwątpienia. Boleśnie uświa-
damia sobie, że wyjście jest 
przede wszystkim w uaktywnie-
niu swojej wiary. Na tym roz-
strzygającym etapie Chrystus 
podaje nam swoją rękę i podnosi 
nas ku Sobie. To nasze ludzkie 
żeglowanie, w różnych okolicz-
nościach życia, staje się może 
okazją, by Pan kazał nam przyjść 
do Siebie. 


