
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. 

 
31 SIERPNIA, 22 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 
700 – dz.-bł. w 1 r. ślubu 
Cezarego i Ireny z prośbą 
o bł. Boże 
830 + Helena Pełka  
/greg.29/  
1000 – Aby chrześcijanie, 
natchnieni Słowem Bo-
żym, angażowali się w 
służbę chorym i cierpią-
cym, a niepełnosprawni 
umysłowo otaczani byli 
miłością i pomocą, któ-
rych potrzebują, by god-
nie żyć 
1130 zajęta 
1800 + Stanisław i Marian-
na Parzyszek w 20 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. 

1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz.-bł. w 5 r. ślubu 
Jarka i Joanny z prośbą o 
bł. Boże; + Aleksandra, 
Janina, Teresa Władysław 
i Wojciech Bereda, Kazi-
mierz Kudła w 10 r.śm. i 
Wiktoria Demiziak; + 
Maria Skrzypecka; + 
Wiktor Kacprzak w 23 
r.śm.. Marta i Władysław 
Jabłonka i zm. z cr.;  

30 sierpnia, sobota 
700 + Andrzej Bernaciak 
1500 ślub: Smoliński - 
Kozłowska 
1700 ślub: Szuman - 
Strong 
1800 + Helena Pełka  
/greg.28/ 

1800 + Stanisław Lubacki 
w 32 r.śm. 
1800 + Mikołaj i Barbara 
Girys  

27 sierpnia, środa,  
Św. Moniki, wspomnienie 
700 + Helena Pełka  
/greg.25/ 
700 wolna 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata i prośbą o jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając swoje Śluby Jasno-
górskie; - o zdrowie i bł. 
Boże dla Elżbiety i Jadwi-
gi i cr.; - dz.-bł. w 20 r. 
ślubu Roberta i Małgorza-
ty Płudowskich z prośbą o 
bł. Boże dla cr.; - dz.-bł. 
w 30 r. ślubu Cezarego i 
Małgorzaty Szczęsnych z 
prośbą o bł. Boże dla cr.; - 
w 34 r. ślubu Alicji i 
Krzysztofa dz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o 
dalszą opiekę, zdrowie, 
światło Ducha św. i  Boże 
bł. dla cr., z okazji imie-
nin dz. Bogu i Matce 
Najśw. za Sabinę Witecką 

INTENCJE MSZALNE 

21 Niedziela 
Zwykła  

24.08.2014 

24 SIERPNIA, 21 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jan i zm. z cr.  
830 zajęta 
1000 + Zdzisław i Teresa 
Jaworscy, cr.; Jaworskich 
i Olszewików 
1130 + Tadeusz w 6 r.śm., 
Marianna w 11 r.śm. i 
Czesław w 16 r.śm. Wy-
rzykowscy 
1130 + Helena Pełka  
/greg.22/ 
1800 + Zofia i ludwik 
Broniatowscy 

 
25 sierpnia, poniedziałek 
700 + Helena Pełka  
/greg.23/ 
700 + Czesław w 22 r.śm., 
Marianna i ich rodzice, 
Anna, Stanisław, Włady-
sława(k) i Julia Jerzak, 
Regina i Antoni Nasiłow-
scy 
1800 + Weronika, Tadeusz 
i Janina Kaczorowscy, 
Józefa(k) i Władysław 
Kowalscy 
1800 – dz.-bł. w 2 r. ślubu 
Jakuba i Marty z prośbą o 
Boże bł. dla cr. 

26 sierpnia, wtorek, 
NMP CZĘSTOCHOW-

SKIEJ, uroczystość 
700 + Helena Pełka  
/greg.24/ 
700 + Janina, Stanisław i 
Wiesław Trendak 

z prośbą o potrzebne łaski, 
zdrowie i Boże bł.; + 
Natalia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Irene-
usz, Lucyna Tyl i Ry-
szard; + Kazimierz Śliwa 
w 30 dniu po śm.; + Wan-
da Cecylia Beeger w 12 
r.śm., cr.: Rossowskich i 
Beegerów;  

28 sierpnia, czwartek, 
Św. Augustyna,  

bpa i dra Kościoła,  
wspomnienie 

700 – o Boże bł., zdrowie i 
potrzebne łaski dla Jadwi-
gi i Zygmunta Milewskich 
z okazji 54 r. ślubu oraz 
dla ich dzieci i wnuków 
700 + Maria Kosiorek z 
racji imienin, Mieczysław 
i Michalina Mioduszew-
scy 
1800 + Helena Pełka  
/greg.26/ 
1800 + Rozalia i Jan Dygas 

29 sierpnia, piątek,  
Męczeństwo św. Jana 

Chrzciciela, wspomnienie 
700 + Helena Pełka  
/greg.27/ 
700 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  21 Niedzielę Zwykłą 

24.08.2014 r. 
 
•  Dziś, w niedzielę gościmy w naszej wspólnocie para-

fialnej O. Jerzego Świderskiego SJ - harcmistrza ZHR, 
który będzie się z nami dzielił Słowem Bożym. Ofiarami 
składanymi do puszki przy wyjściu z kościoła będziemy 
mogli wspierać polskich harcerzy na Wileńszczyźnie.  

• Wczoraj,  23 sierpnia o godz. 9.00 z Placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie wyruszył XIV Międzynarodowy Rajd 
Katyński. W liczbie ponad 80-ciu uczestników pokona-
ją 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. Komandor trasy tegorocznego raju 
podał informację na starcie, że z katedry Warszawsko-
Praskiej motocykliści pojadą do Radzymina. Z koman-
dorem - jak wiadomo, nie ma dyskusji, a Ks. Proboszcz 
bardzo serdecznie pragnie utulić w żalu wszystkich, 
którzy nie mogli się doczekać motocyklistów na ul. 
Bronisława Czecha. Bardzo dziękuje tym, którzy stawili 
się na starcie na Pl. J. Piłsudskiego  

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

•  Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii w Między-
lesiu organizuje pielgrzymkę do Torunia na spotkanie 
dziękczynne. Informacje w kiosku parafialnym. Serdecz-
nie zapraszamy! 

•  4 września rozpocznie się w naszej parafii Kurs dla 
Narzeczonych. Zapraszamy w czwartki na godz. 19.00 
wszystkich, którzy zamierzają w niedługiej przyszłości 
przyjąć sakrament małżeństwa. (wejście od strony kan-
celarii parafialnej). 

•  Zapisy na pielgrzymkę Śladami Św. Pawła i Św. Jana 
w Turcji. w zakrystii i kancelarii parafialnej przy któ-
rych prosimy o podanie numeru PESEL i zaliczkę w 
wysokości 1000zł. 

• Parafialny Caritas składa serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy podarowali przybory i art. szkolne. Z 
zebranych środków pieniężnych zakupiono i przygoto-
wano 34. plecaki szkolne z pełną wyprawką dla dzieci z 
rodzin najbardziej potrzebujących.  

Zapowiedzi przedślubne 
⇒  Adam Andrzej Martens, kawaler ze Starej Wsi i Zuzan-

na Maria Brudnicka, panna z par. tut. 
⇒  Paweł Seliga, kawaler z par. tut. i Magdalena Sylwia 

Cygan, panna z Warszawy 

Iz 22,19-23 

Panie, Twa łaska 
trwa po wszystkie 
wieki 
Rz 11,33-36 

Mt 16,13-20 

 Gdy Jezus przy-
szedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych 
uczniów: Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowie-
czego? A oni odpowie-
dzieli: Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jed-
nego z proroków. Jezus 
zapytał ich: A wy za 
kogo Mnie uważacie? 
Odpowiedział Szymon 
Piotr: Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego. Na to 
Jezus mu rzekł: Błogo-
sławiony jesteś, Szymo-
nie, synu Jony. Albo-
wiem nie objawiły ci 
tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na 
tej Skale zbuduję Ko-
ściół mój, a bramy pie-
kielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze króle-
stwa niebieskiego; co-
kolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. 
Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu 
nie mówili, że On jest 
Mesjaszem. 

⇒ Robert Chełchowski, kawaler z parafii tutejszej i Karoli-
na Teresa Pokropek, panna z parafii Nieustającej Pomo-
cy w Warszawie 

 
DO KINA W MIESIĄCU MARYJNYM 

 
 W najbliższych dniach, 25-27 sierpnia 2014 pod 
patronatem J.E. Ks. Abpa Henryka Hosera SAC odbędzie 
się I Przegląd Filmów Misyjnych. W poniedziałek, 25 
sierpnia odbędzie się projekcja filmów pokazujących 
pracę misyjną kardynała Adama Kozłowieckiego 
(Zambia), o. Mariana Żelazka (Indie) oraz dr Wandy 
Błeńskiej (Uganda). We wtorek, 26 sierpnia zobaczyć 
będzie można trzy filmy dokumentalne ukazujące misyjną 
posługę naszych rodaków w Argentynie. W środę, 27 
sierpnia odbędzie się projekcja trzech filmów dotyczących 
pracy polskich misjonarzy w kilku krajach afrykańskich. 
Przegląd odbędzie się w kinie Praha (Warszawa, ul. Ja-
giellońska 11). Projekcje rozpoczynają się o godz. 18.30. 
Czas trwania projekcji ok.. 1. godziny, 30 minut. Bilet 
wstępu kosztuje 7 zł. Więcej szczegółów znajduje się na 
s t r o n a c h  w w w . d i e c e z j a . w a w . p l  l u b 
www.dzielomisyjne.pl. 
 Widząc wiele niepokoju w mediach masowego 
przekazu, chcielibyśmy zainteresować wszystkich para-
fian filmem „Marry’s Land. Ziemia Maryi”, który 
wchodzi do polskich kin 5 września 2014r.  
 Film ma być inspiracją i początkiem modlitwy 
maryjnej dla tych, którzy już odmawiają różaniec, i dla 
tych, którzy nigdy tego nie robili. Po obejrzeniu Mary’s 
Land nie da się przejść obojętnie obok Maryi i Jej modli-
twy (nazwanej w filmie „biczem na szatana”).  

WIELE ZALEŻY OD AKTYWNOŚCI KATOLIKÓW 
To, jak szeroki odbiór będzie miał film preewangelizacyj-
ny, zależy w głównej mierze od osób zaangażowanych w 
życie Kościoła. Film w pierwszym etapie wprowadzony 
zostanie do ponad 20 kin w całej Polsce. Jeśli będzie duże 
zainteresowanie publiczności, kina będą chciały wyświe-
tlać film pokazywać przez długi czas. Właśnie wtedy 
niejeden niezaangażowany duchowo widz będzie miał 
okazję spotkać Boga i Jego Matkę.  
Zapraszamy do zaangażowania się poprzez organizowanie 
grupowych wyjść do kina. Najbliższe kino, które pokazuje 
film to kino Praha w Warszawie na ul. Jagiellońskiej 11 
(jeśli filmu nie ma w pobliskim kinie można się do niego 
zgłosić i poprosić o wyświetlenie filmu). 
 Więcej informacji o filmie znaleźć można na 
stronie www.MarysLand.pl  

XXI Niedziela zwykła – 24.08 
 

 Kościół w świecie 
 
 Kościół jest rzeczywi-
stością bosko-ludzką w tym 
świecie. Pismo św. przedstawia 
go obrazowo jako: Boży dom, 
lud Boży, Mistyczne Ciało 
Chrystusa, Nowe Jeruzalem, 
budowla Boża ... Należymy do 
tej wielkiej rodziny ludzi, któ-
rych zbawił Chrystus, którzy 
dostąpili miłosierdzia Bożego. 
Sami też jesteśmy żywymi 
świątyniami Boga. Taka świąty-
nia może trwać, gdy posiada 
mocne fundamenty wiary i 
miłości oparte na samym Chry-
stusie. Chrystus powierzył wła-
dzę „kluczy” świętemu Piotrowi, 
po jego wzruszającym wyznaniu 
wiary. W tym wyznaniu ma 
początek posłannictwo Piotrowe i 
nowy rozdział w dziejach ludu 
Bożego. Taka jest wola Ojca, 
który jest w niebie. Św. Piotr 
właśnie w Rzymie spełniał swoje 
posłannictwo i władzę kluczy. W 
to posłannictwo Piotrowe wszedł 
także św. Jan Paweł II. Z niezwy-
kłym przekonaniem odpowie-
dział Jezusowi Piotr Apostoł 
słowami: „Ty jesteś Mesjaszem, 
Synem Boga żywego”. Były to 
słowa wiary początkujące posłan-
nictwo Piotrowe, a wraz z nimi 
nowy rozdział w dziejach zba-
wienia – historii ludu Bożego. 
Kościół opiera się na wyznaniu 
Piotra i nawiązuje do tego, co 
Szymonowi powiedział Chrystus: 
„ A Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr–Opoka i na tej opoce 
zbuduję mój Kościół, a bramy 
piekielne go nie przemogą… To 
nie ciało i krew, nie wiedza 
ludzka – objawiły ci tego, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie”. 
Na inauguracji pontyfikatu 
(22.10.1978) św. Jan Paweł II 
powiedział: „W dniu dzisiejszym 
muszę ponownie powtórzyć te 
same słowa: Ty jesteś Chrystus, 
Syn Boga żywego… O Chryste, 
obym mógł stać się sługą Twojej 
jedynej i nieprzemijającej wła-
dzy”. Im doskonalej Kościół 
naśladuje życie Chrystusa i 
gorliwiej świadczy o prawdzie 
Ewangelii, tym pełniej staje się 
narzędziem zbawienia świata.  


