
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 Elżbieta Łaniewska 

 
Parafialna  

Poradnia Rodzinna  
poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 
 kom. 506 312 676 

 
Wpłaty na budowę kościoła p.w. 

św. Benedykta można 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. 

NIEDZIELA ZWY-
KŁA 

700 + Jan i zm. z cr.  
830 zajęta 
1000 + Zdzisław i Tere-
sa Jaworscy, cr.; Jawor-
skich i Olszewików 
1130 + Tadeusz w 6 
r.śm., Marianna w 11 
r.śm. i Czesław w 16 
r.śm. Wyrzykowscy 
1130 + Helena Pełka /
greg.22/ 
1800 zajęta 

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. 

o bł. Boże, zdrowie i 
opiekę MB nad cr. 
700 + Helena Pełka /
greg.21/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Janina i 
Michał Misztal, Stefa-
nia, Jan i Zdzisław 
Karcz; 

23 sierpnia, sobota 
700 + Helena Pełka /
greg.21/ 
1800 + Jerzy Maliszew-
ski w 2 r.śm.  
1800 + Marek Goliński 
w 31. r.śm., jego rodzi-
ce i brat  

24 SIERPNIA, 21 

ślubu 
1800 + Helena Pełka /
greg.16/ 
1800 + Tomasz Maru-
szewski w 1 r.śm. 

19 sierpnia, wtorek 
700 + Helena Pełka /
greg.17/ 
1800 + Zofia, Henryk, 
Stefan i Henryk Flej-
szerowie oraz zm. z 
rodz. Flejszerów i Dzie-
mirów 
1800 + Józef w 27 r.śm. 
20 sierpnia, środa, Św. 

Bernarda, opata 
i doktora Kościoła, 

wspomnienie 
700 + Halina Siarkie-
wicz w 5 r.śm. 
700 + Helena Pełka /
greg.18/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego introniza-
cję w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 

INTENCJE MSZALNE 

20 Niedziela 
Zwykła  

17.08.2014 

17 SIERPNIA, 20 
NIEDZIELA ZWY-

KŁA 
700 – za parafian  
830 + Jacek Kruszewski 
z okazji imienin 
1000 + Helena Pełka /
greg.15/ 
1130 zbiorowa: chrzty:  
Adam Bandurski; - o 
zdrowie dla Aleksandra
(m) i Marianny Wójcic-
kich i zbawienie dla 
zm. z rodz.: Kieszniew-
skich, Wójcickich i 
Jungów; + Bolesław, 
cr. Łęgowskich, Bogu-
szewskich i Roguskich; 
+ Bolesław Jóźwik i 
jego przyjaciele; + Re-
gina i Edward Kowal-
czyk; + Jerzy, Tadeusz, 
Salomea i Michał 
Skrzyccy, Mieczysław 
Gawryś; + Karolina 
Melnarowicz w 16. 
r.śm. 
1800 + Józef i Marianna 
Drozdowie 
18 sierpnia, poniedzia-

łek 
700 – z prośba o zdro-
wie i Boże bł. i potrzeb-
ne łaski dla Mirosławy 
(k) i Wojciecha w 30. r. 

wypełniając swoje Ślu-
by Jasnogórskie; - o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Elżbiety i Jadwigi i cr.; 
+ Natalia, Walenty, 
Helena, Julia, Włady-
sław, Ireneusz, Lucyna 
Tyl i Ryszard; + Marek 
Tomasz Sujko w 30 
dniu po śm.; + Alfons i 
Weronika Wawrzyniak, 
Janina i Franciszek 
Nowaccy, Elżbieta, 
Marianna, Mateusz i 
Stanisław Arlak;  
21 sierpnia, czwartek, 
Św. Piusa X, papieża, 

wspomnienie 
700 – dz.-bł. Roberta i 
Magdaleny w 4 r. ślubu 
z prośbą o bł. Boże dla 
nich i dzieciątka 
1800 + Helena Pełka /
greg.19/ 

22 sierpnia, piątek, 
NMP Królowej, wspo-

mnienie 
700 – dz.-bł. w 77 uro-
dziny Jadwigi z prośbą 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  20 Niedzielę Zwykłą 

17.08.2014 r. 
 
  W sobotę 23 sierpnia o godz. 9.00 z Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie wyruszy XIV Międzynarodowy Rajd Katyński. W 
liczbie ponad 80-ciu uczestników pokonają trasę 7.5 tys. 
kilometrów. Przejadą w 3. tygodnie przez Białoruś, Rosję, 
Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Węgry i Słowację. 14 
września o godz. 12.00 wrócą do Warszawy. Zapraszamy na 
start i na wspólne pielgrzymowanie. Szczegółowe informację 
można znaleźć na stronie www.rajdkatynski.net. 

  24 sierpnia gościć będziemy w naszej wspólnocie parafial-
nej o. Jerzego Świderskiego SJ - harcmistrza ZHR, który 
będzie się z nami dzielił Słowem Bożym. Ofiarami składany-
mi do puszki przy wyjściu z kościoła będziemy mogli wspie-
rać polskich harcerzy na Wileńszczyźnie.  

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

   4 września rozpocznie się w naszej parafii Kurs dla Narze-
czonych. Zapraszamy w czwartki na godz. 19.00 wszystkich, 
którzy zamierzają w niedługiej przyszłości przyjąć sakra-
ment małżeństwa. (wejście od strony kancelarii parafialnej). 

  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. 

  
Zapowiedzi przedślubne 

  Adam Andrzej Martens, kawaler ze Starej Wsi i Zuzanna 
Maria Brudnicka, panna z par. tut. 

  Paweł Seliga, kawaler z par. tut. i Magdalena Sylwia Cygan, 
panna z Warszawy 
 

Lektura na wakacje 
 
Chciałam spytać, czy jest szansa, bym w mojej obecnej 
sytuacji mogła pójść do spowiedzi i dostać rozgrzeszenie. 
Przedstawia się to następująco. Ponad dwa lata temu odsunę-
łam się od Kościoła Zbuntowałam się, bo zamieszkałam 
z moim narzeczonym przed ślubem. Pomimo tego, iż mieli-
śmy datę ślubu ustaloną na za rok, nie dostałam rozgrzesze-
nia. Nie przyjęłam nagany z pokorą, tylko obraziłam się na 
Kościół – nie na Boga, ale na instytucję. W między czasie 
nie uczęszczałam na msze święte, choć starałam się żyć 
w zgodzie z religią i większością jej przykazań. Żyć godnie 
i być dobrym człowiekiem. W międzyczasie okazało się, że 
mam kłopoty z hormonami i bez terapii prawdopodobnie nie 
będę mogła mieć dzieci. Bardzo to nami wstrząsnęło 

Iz 56,1.6-7 
Bóg miłosierny 
niech nam błogo-
sławi  
Rz 11,13-15.29-32 
Mt 15,21-28  

Jezus podążył w 
stronę Tyru i Sydonu. A 
oto kobieta kananejska, 
wyszedłszy z tamtych 
okolic, wołała: Ulituj 
się nade mną, Panie, 
Synu Dawida! Moja 
córka jest ciężko drę-
czona przez złego du-
cha. Lecz On nie ode-
zwał się do niej ani 
słowem. Na to podeszli 
Jego uczniowie i prosili 
Go: Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami! Lecz 
On odpowiedział: Je-
stem posłany tylko do 
owiec, które poginęły z 
domu Izraela. A ona 
przyszła, upadła przed 
Nim i prosiła: Panie, 
dopomóż mi! On jednak 
odparł: Niedobrze jest 
zabrać chleb dzieciom a 
rzucić psom. A ona 
odrzekła: Tak, Panie, 
lecz i szczenięta jedzą z 
okruszyn, które spadają 
ze stołów ich panów. 
Wtedy Jezus jej odpo-
wiedział: O niewiasto 
wielka jest twoja wiara; 
niech ci się stanie, jak 
chcesz! Od tej chwili jej 
córka została uzdrowio-
na.  

i postanowiliśmy mimo wszystko, zanim zacznę brać leki 
hormonalne, że postaramy się mimo diagnozy. I się udało, 
z czego bardzo się cieszymy – jestem w ciąży. Wzięliśmy 
ślub cywilny i układa nam się naprawdę dobrze. Moj mąż 
jest sceptyczny jeśli chodzi o wiarę i choć ma wszystkie 
sakramenty, to nie specjalnie czuje się gorliwym katolikiem. 
Nie zależy mu, by wziąć ślub kościelny – jednak mi bardzo, 
więc on oczywiście zrobi to, bo chce dla mnie dobrze 
i ustaliliśmy, że gdy już urodzę, weźmiemy ślub kościelny. 
Tęsknię za wiarą, brakuje mi jej w codziennym życiu, 
i ponieważ zbliżają się święta chciałabym bardzo przeprosić 
się z Bogiem i Kościołem. Jednak wiele osób mówi mi, że 
nie mam po co iść do spowiedzi, bo żyję w grzechu 
i rozgrzeszenie dostanę dopiero przed samym ślubem. Czy 
tak naprawdę jest? Czy też zależy od spowiednika?  

Ogromna to radość dla księdza, kiedy czyta słowa, że komuś 
bardzo zależy i tęskni za sakramentami. Bardzo chciałbym, 
aby tak jak Pani tęskni, tak samo chciała zrozumieć naukę 
Kościoła. Nikt Pani ani nie potępia, ani nie „wyrzuca” 
z Kościoła. Jednak do dnia kiedy Pani związek nie będzie 
sakramentem nie ma możliwości rozgrzeszenia. Oczywiście 
znajdzie Pani liberalnego księdza, który „udzieli” Pani roz-
grzeszenia. Niestety będzie ono nieważne. Dlaczego? Ponie-
waż nadal pozostaje sprawa Pani związku, który nie jest 
sakramentem. Grzech pozostaje grzechem a warunkiem 
rozgrzeszenia jest zerwanie z grzechem. 

Wierzę, że jest to dla Pani sytuacja trudna. Jednak proszę się 
nie poddawać. Nasze życiowe wybory mają często swoje 
konsekwencje i musimy je podjąć. Niebawem będzie Pani 
matką, na sposób cywilny już jest Pani żoną. To wielkie 
i piękne zadania. Proszę szukać siły w modlitwie i nie ucie-
kać od Mszy świętej. Myślę, że Pan Bóg tak samo jak Pani, 
czeka na dzień, kiedy znikną wszystkie przeszkody do peł-
nej jedności. 

I jeszcze jedno. Ma Pani prawo buntować się przeciw księ-
żom. Nie jesteśmy idealni. Choć głosimy święte prawdy 
wiary, sami nie raz popełniamy grzechy i wchodzimy 
w relacje grzechu. Proszę się wkurzać i denerwować. Jednak 
proszę także zrozumieć, że nie głosimy naszej nauki, ale 
naukę Pana Jezusa. I choć jest ona bardzo trudna, jest piękna 
i jedynie prawdziwa. Proszę się obrażać na księży, ale nigdy 
na Pana Boga, nigdy nie odbierać sobie skarbu Mszy świę-
tej. W ten sposób karze Pani siebie samą a nie księdza. 
Kiedy człowiek musi poczekać na to czego pragnie, bardziej 
docenia, kiedy już to zdobędzie. Życzę siły i wiary, oraz 
pewności, że Pan Bóg też tęskni i czeka. 

ks. Krzysztof 

XX Niedziela zwykła – 17.08 
 

 Miara  wiary  
 
 Być może, że dziś przyszliśmy 
do świątyni śladami niewiasty 
kananejskiej, by powtórzyć jej 
słowa, które słyszymy w Ewange-
lii: „Ulituj się nade mną, Panie”. 
Dręczeni wielorakimi naszymi 
biedami, zagubieniami i rozdar-
ciami – z wiarą tej niewiasty 
prosimy Pana choćby o okruchy 
Jego zmiłowania: „Panie dopo-
móż mi”. Chrystus nikogo nie 
odsuwa od swojej wspólnoty. 
Okruch Bożej łaski wystarczy, 
aby wszystkich napełnić pokojem 
i jednością. Ale pojednanie 
wszystkich społeczeństw i naro-
dów może nastąpić jedynie przez 
to, że będziemy wierni prawu 
Bożemu, że będziemy pragnąć 
sprawiedliwości i tę sprawiedli-
wość budować we własnym 
sercu. To wszystko stanie się na 
miarę naszej wiary i miłości. 
Jezus chwali głęboką wiarę 
niewiasty i uzdrawia jej córkę. 
Wymowa dzisiejszej Ewangelii 
jest jasna i pełna treści. Miłosier-
dzie Boże obejmuje wszystkich 
ufających Jemu. Niestety, jak 
długo jeszcze w społeczności 
wierzących istnieją podziały, tak 
długo znaczyć będzie, że nie 
pojęliśmy woli Chrystusa, aby 
wszyscy stanowili jedną owczar-
nię i mieli prawo do jednego stołu 
słowa Bożego i stołu Euchary-
stycznego.  „Zachowujcie prawo i 
przestrzegajcie sprawiedliwości, 
bo moje zbawienie już wnet 
nadejdzie i moja sprawiedliwość 
ma się objawić”. To mówi Bóg do 
nas przez usta proroka Izajasza w 
pierwszym dzisiejszym Czytaniu. 
Te przedwieczne słowa do nas, 
ludzi XXI wieku, trafiają w 
dziesiątkę. Ludzie mogą liczyć na 
pomoc Bożą tylko wtedy, gdy 
sami będą sprawiedliwi dla swych 
bliźnich. A oto niesprawiedliwość 
kotłuje się wśród nas jak burza. 
Dziś człowiek chce żyć kosztem 
drugiego człowieka, naród kosz-
tem drugiego narodu, itd. Dręcze-
ni przez tak wielorakie zło chcie-
libyśmy powtórzyć Chrystusowi 
prośbę niewiasty z dzisiejszej 
Ewangelii: „Ulituj się nad nami, 
Panie…” 


