
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. 

PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚW., święto 

700 + Danuta Hattowska w 

5.r.śm. 

830 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 12/  

1000 – dz.-bł. w 87 urodziny 
Lucyny Ziółkowskiej 

1130 +Marek w15 r.śm., 

Jerzy, Marianna i Szczepan 
Nowiccy, Genowefa i Józe-

fa Błażejczyk 

1300 + Piotr Dobrzyński w 
20 r.śm. i zm. z rodz. Sko-

rupków  

1800 – dz.-bł. w 10 r. ślubu 
Krzysztofa i Agnieszki 

Zagórskich oraz dzieci: 

Weroniki, Mateusza i Igna-
cego oraz cr. 

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. 

800 – o dary Ducha św. i bł. 
Boże w nauce i szczęśliwe 

ukończenie szkoły 

1800 zbiorowa za zmar-

łych: + Henryk Bereda w 

20 r.śm.;  

13 września, sobota,  

Św. Jana Chryzostoma, 

bpa i doktora Kościoła, 

wspomnienie 

700 + Andrzej Bernaciak 

800 + Marek Niemiałtowski  

/greg. 11/ 

1600 ślub: Wójcik - Kula 

1700 ślub: Seliga - Cygan 

1800 + Stefania, Antoni 
Rusinowscy, Stanisława(k), 

Eugeniusz Jacak, Lidia 

Adler, Jerzy Zalewski 

14 WRZEŚNIA,  

NIEDZIELA,  

8 września, poniedziałek, 

NARODZENIA NMP, 

święto 

700 + Halina w 2 r.śm. i 
Stanisław w 17 r.śm. Musie-

jowie 

800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 6/ 

1800 – dz.-bł. Anny i Barba-

ry z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o 

dalszą opiekę 

9 września, wtorek 

700 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 7/ 

800 + Jan w 61.r.śm. i Roza-
lia Złomańczuk, Stanisław 

Mazur 

1800 + Józefa (k) Szczęsna 
w 26 r.śm. i zmarli z rodzi-

ny Bochenków 

1800 – dz.-bł. z prośbą o bł. 
Boże dla Elżbiety Jabłoń-

skiej z podziękowaniem za 

dotychczasowe łaski oraz o 
łaskę zdrowia dla Anny 

Brzostowskiej, która od 10 
lat walczy z chorobą 

10 września, środa 

700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 8/ 

800 + Leonard Maria Do-

biecki w 1.r.śm. 
1800  zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 

prośbą o jego intronizację w 

naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatą Ró-

żańcową, aby Polska była 

INTENCJE MSZALNE 

23 Niedziela 

Zwykła  

07.09.2014 

7 WRZEŚNIA, 23 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Marianna, Wacław, 

Rozalia i Jan Rzyscy 
700 + Marek Niemiałtow-

ski /greg. 5/ 

830 + Helena Godlewska w 
7 r.śm., Kazimiera i Antoni 

Brzozowscy  

1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam i Nasze-

go Dziennika oraz życie 
wieczne dla poległych w II 

Wojnie Światowej 

1130 + Piotr w 21 r.śm., 
Eugenia Radzio, Henryk w 

9 r.śm., Bronisława(k), 

Danuta i Marian Antosik, 
Halina Rams 

1300 zbiorowa: - chrzest: 

Bruno Dancewicz, Hubert 
Jan Niszcz, Pola Małgorzata 

Zatwardnicka; - dz.-bł. w 

int. Reginy w dniu imienin; 
- dz.-bł. w dniu urodzin w 

int. Zofii Frąckiewicz i cr.; - 
prośba za wstawiennictwem 

MB Częstochowskiej o 

znalezienie pracy dla córki; 
+ Andrzej i cr. Fryc; + 

Regina, Piotr, Walentyna i 

Adam Jackiewicz, Kazimie-
ra i Edmund Olesińscy, 

Pelagia Kulawik oraz zm. z 

ich rodzin; + Marian Fluk-
sik i jego rodzice; + Marian-

na, Henryk, Marian i Wera 

Zarzyccy;  
1800 + Urszula, Stanisława

(k), Barbara 

 

wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 

swoje Śluby Jasnogórskie; - 

o zdrowie i bł. Boże dla 
Elżbiety i Jadwigi i cr.; - w 

3 r. ślubu Jacka i Kasi z 

prośbą  o błogosławieństwo 
Boże i opiekę M Najśw.; - 

dz. z okazji imienin Jacka za 

otrzymane łaski z prośba o 
opiekę Ducha św. i Boże bł. 

dla niego i całej rodziny; - 

dz.za szczęśliwe wakacje z 
prośba o potrzebne łaski w 

Nowym Roku Szkolnym i 

Akademickim dla Tadzia, 
Konrada, Oli i Jasia; + Kle-

mens Grodzicki z racji 97. r. 

urodzin; + Natalia, Walenty, 
Helena, Julia, Władysław, 

Ireneusz, Lucyna Tyl i Ry-

szard; + Jadwiga Fronczak 
w 15 r.śm.; + Henryk Franc-

mann w 2 r.śm.;  

11 września, czwartek 
700 + Marek Niemiałtowski  

/greg. 9/ 

800 + Kazimierz w 29 r.śm. 

1800 + Jerzy w 12. r.śm., 

Aleksander, Ryszard 
1800 + Wiktor Wojtkowski z 

racji rocznicy urodzin 

12 września, piątek 

700 + Marek Niemiałtowski  

/greg. 10/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  23 Niedzielę Zwykłą 

07.09.2014 r. 

 

  W dzisiejszą niedzielę - 07.09 - do skarbonki znajdu-

jącej się na środku kościoła - Dar Serca zbieramy 

ofiary na Katolicki Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy w naszej diecezji.  

  Dziś także na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 

poświęcenie przyborów szkolnych dzieci klas “0” i 

“I”.  

  Po wakacjach powróciła do porządku liturgicznego 

Msza św. o godz. 8.00 w dni powszednie i o godz. 

13.00 w niedziele. 

  23 sierpnia o godz. 9.00 z Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego sprzed Grobu Nieznanego Żołnierza w 

Warszawie wyruszył XIV Międzynarodowy Rajd 

Katyński. 14 września o godz. 14.00 wrócą do War-

szawy przed Kamień Katyński przy Kolumnie Zyg-

munta. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania 

na stronie www.rajdkatynski.net. 

  W najbliższą niedzielę - 14.09 - święto Podwyższe-

nia Krzyża Świętego. Gościć będziemy wtedy w 

naszej parafii ks. Ryszarda Halwę - SAC, który bę-

dzie się dzielił Słowem Bożym. Po każdej mszy św. 

ofiarami złożonymi przy wejściu do kościoła będzie-

my mogli wesprzeć prowadzoną przez niego działal-

ność na rzecz życia i rodziny. Taca zbierana tego dnia 

przeznaczona będzie na utrzymanie naszego diecezjal-

nego Seminarium Duchownego. 

  Także w niedzielę - 14.09 - Msza św. i pierwsze spo-

tkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do 

I Komunii św. o godz. 16.30. 

  Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii w Mię-

dzylesiu organizuje pielgrzymkę do Torunia na spo-

tkanie dziękczynne. Informacje w kiosku parafialnym. 

Serdecznie zapraszamy! 

  Biuro Radia Maryja przy naszej parafii organizuje 

wyjazd na film pt. „Ziemia Maryi” do kina Praha w 

dniu 9 lub 10 września na godz. 17.00. Cena biletu 

ulgowego - 15 zł., czas trwania filmu - 130 min. O 

filmie pisaliśmy w ostatnich wydaniach naszego Biu-

letynu. Więcej informacji znaleźć można na stronie 

www.MarysLand.pl Zapisy w kiosku parafialnym po 

każdej mszy św. Zapraszamy!  

  Koła Różańcowe zapraszają na pielgrzymkę do 

Ez 33,7-9 

Słysząc głos Pana 

serc nie zatwar-

dzajcie 

Rz 13,8-10 

Mt 18,15-20 

 Jezus powie-

dział do swoich 

uczniów: Gdy brat twój 

zgrzeszy [przeciw 

tobie], idź i upomnij go 

w cztery oczy. Jeśli cię 

usłucha, pozyskasz 

swego brata. Jeśli zaś 

nie usłucha, weź z sobą 

jeszcze jednego albo 

dwóch, żeby na słowie 

dwóch albo trzech 

świadków oparła się 

cała sprawa. Jeśli i tych 

nie usłucha, donieś 

Kościołowi! A jeśli 

nawet Kościoła nie 

usłucha, niech ci bę-

dzie jak poganin i cel-

nik! Zaprawdę, powia-

dam wam: Wszystko, 

co zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w 

niebie, a co rozwiąże-

cie na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. 

Dalej, zaprawdę, po-

wiadam wam: Jeśli 

dwaj z was na ziemi 

zgodnie o coś prosić 

będą, to wszystkiego 

użyczy im mój Ojciec, 

który jest w niebie. Bo 

gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, 

tam jestem pośród 

nich. 

Sanktuarium Maryjnego w Licheniu i Sanktuarium 

Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny w Świnicach 

Warckich, która odbędzie się w sobotę - 20 września. 

Wyjazd autokarem sprzed kościoła o godz. 6.00.  

Informacje i zapisy u P. Janiny tel. 507 478 245 i P. 

Janusza tel. 600 199 017.  

Wszystkich parafian i gości zapraszamy!  

  Po wakacjach gorąco zapraszamy do śpiewania w 

młodzieżowej scholi parafialnej. Próby odbywają 

się w soboty o godz. 11.00 w salce pod kancelarią 

parafialną. 

  W minioną niedzielę odbyło się pierwsze oficjalne 

spotkanie Komitetu Budowy Organów w naszym 

kościele. Podczas spotkania z księdzem Proboszczem, 

w którym uczestniczyło 60 osób, zastanawiano się 

nad celem i sposobem realizacji tej inwestycji. Zgod-

nie z kodeksem liturgicznym organy piszczałkowe to 

jedyny właściwy instrument używany w liturgii, a 

organy elektroniczne - które dziś używane są w na-

szym kościele - dopuszczone są do użytku jedynie 

jako instrument tymczasowy. Przypomniano także, że 

w 1966 r. anińscy parafianie podjęli milenijne zobo-

wiązanie budowy murowanego kościoła parafialnego. 

Inicjatywę budowy organów należy zatem traktować 

jako zamknięcie zobowiązania w 50 lat po jego pod-

jęciu, dokładnie w 75-lecie naszej parafii. Ksiądz 

Proboszcz z wdzięcznością przyjął inicjatywę para-

fian i obiecał wzięcie w niej udziału. Budowa orga-

nów stanie się dla całej wspólnoty parafialnej okazją 

do wspólnego działania i zaangażowania. Wszystkie 

informacje dotyczące zbiórki środków, dysponowania 

nimi i postępów prac będą przekazywane skrupulatnie 

co miesiąc, zaś wstępne informacje dotyczące inwe-

stycji, czyli geneza i cele budowy, sposoby niemate-

rialnego zaangażowania się w projekt i zakres inwe-

stycji, zostały podane w dodatku dzisiejszego biulety-

nu parafialnego, do którego lektury zachęcamy. 

 

Zapowiedzi przedślubne 

  Krzysztof Edward Ławski, kawaler z par. tut. i Kata-

rzyna Bodecka, panna z pa. Św. Mikołaja w Dobrem 

  Rafał Juzala, kawaler z par. tut. i Zuzanna Krawczyk, 

panna z Warszawy 

  Stanisław Krzysztof Fluder, kawaler z Puław i Iwona 

Katarzyna Konstanty, panna z par. tutejszej 

 

  

XXIII Niedziela zwykła – 7.09 

 

 Nie jesteśmy sami 
 

 Rodzice, wychowawcy, duszpa-

sterze – często mają wahania: 

mówić albo milczeć, upominać 

albo pobłażać, ingerować albo 

udawać, że się nie widzi, nie 

słyszy i nie rozumie? Dzisiejsze 

czytania liturgiczne przybliżają 

nam ten temat. Społeczności 

zagraża nie tylko błędna nauka, 

ale przede wszystkim złe postę-

powanie, fałszywa i obłudna 

działalność. Bóg ostrzega przed 

lękliwym milczeniem, bo ściąga 

się na siebie winę i odpowie-

dzialność za zgubę bliźniego i 

narodu. Upominanie, przestrze-

ganie – jest nie tylko darem 

Ducha Św., ale też obowiązkiem 

i znakiem chrześcijanina. On 

bowiem powinien zmieniać świat 

i podnosić go ku Bogu. Pismo 

święte uczy, że upominanie z 

miłością i po bratersku jest 

wypełnianiem woli Boga. Upo-

minając z miłością i po bratersku 

nie wtrącamy się wcale do spraw 

i życia naszych bliźnich. Szanu-

jemy wolność drugiego człowie-

ka i przestrzegamy tylko przed 

zatraceniem i śmiercią, ułatwia-

my mu drogę do życia z Bogiem 

i w społeczności. W każdym 

wypadku pozostaje obowiązek 

modlitwy. Jest wiele zła na 

świecie, w nas i pośród nas. Zło 

ma różne imiona: fałsz, zakłama-

nie, obłuda, chciwość i tysiące 

innych. Nie dostrzegać zła, czy 

lekceważyć go, jest rzeczą 

bardzo niebezpieczną. Wszystko 

jednak powinno się odbywać w 

duchu braterskiej miłości. Św. 

Paweł mówi dziś w drugim 

czytaniu: „Nikomu nie bądźcie 

nic dłużni, poza wzajemną 

miłością”. Należy czynić dobrze 

niezależnie od innych, nie ocze-

kując wzajemności, a upomnienie 

jest szczególnym uczynkiem 

miłości. Zalecenia Chrystusa w 

dzisiejszej Ewangelii osadzone są 

głęboko w Starym Testamencie. 

Prorocy upominali swój naród, 

broniąc wierności Jedynemu 

Bogu i Jego Prawu. Ten obowią-

zek zlecił Chrystus Kościołowi, 

czyli wszystkim wierzącym. 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania

