
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. 

Mąkosza, Helena Irena 
Lorenc; - dz.-bł. w 18 
urodziny Fryderyka La-
chaise; + Bożena Brzo-
zowska w 10 r.śm., Hele-
na i Bolesław Fedorczyk; 
+ Tadeusz w 1 r.śm. i cr. 
Kucharczuk; + Krystyna 
Binięda w 10 r.śm.; + 
Władysław w 70 r.śm. i 
Helena w 23 r.śm.; + 
Janina i Bronisław Jedy-
nak oraz ich rodzice; + 
Kazimierz w 10 r.śm., 
Andrzej i Władysława(k) 
Cholewińscy, Jadwiga 
Regulska;  
1800 – dz.-bł. w int. Marii 
i Michała z prośbą o zdro-
wie i potrzebne łaski 

Budujemy organy piszczałkowe  
w naszym kościele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedna z propozycji usytuowania organów 
 

Komitet Budowy Organów 

Adres e-mail: budujemyorgany@gmail.com 

Tel. 502 465 572 oraz 608 309 743 

700 + Andrzej Bernaciak 
800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 18/ 
1800 + Hanna Orkisz w 1 
r.śm. 
1800 + Ryszard Macheta w 
34 r.śm. 
21 WRZEŚNIA, 25 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 19/  
830 + kpt. Tadeusz Zachar 
w r. Bitwy nad Bzurą 
1000 zajęta 
1130 – o Boże bł., dary 
Ducha św. i łaskę pomyśl-
nej pracy dla Piotra w 
dniu jego 30 urodzin 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Adam Mularczyk, Ada 

16 września, wtorek,  
Św. męczenników  

Korneliusza, papieża  
i Cypriana, bpa,  

wspomnienie 
700 + Bronisława(k), Sła-
womir , rodziców obojga 
stron, zm. z cr.: Rosów i 
Rajnchardów 
800 + Teresa Sawicka i 
Anna Dalach, Leszek 
Kasiński, Jerzy Wojcie-
chowski, Wiesław Jabłoń-
ski i Michał Ciężkowski 
1800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 14/ 
1800 – w int. Zofii o zdro-
wie i potrzebne siły 

17 września, środa 
700 – dziękczynna  
800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 15/ 
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; - w int. młodzie-
ży polskiej; - o zdrowie i 
bł. Boże dla Elżbiety i 
Jadwigi i cr.; + Natalia, 

INTENCJE MSZALNE 

24 Niedziela Zwykła, 
Podwyższenia   

Krzyża Świętego 
14.09.2014 

14 WRZEŚNIA,  
NIEDZIELA,  

PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚW., święto 

700 + Danuta Hattowska w 
5 r.śm. 
830 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 12/  
1000 – dz.-bł. w 87 urodzi-
ny Lucyny Ziółkowskiej 
1130 +Marek w15 r.śm., 
Jerzy, Marianna i Szcze-
pan Nowiccy, Genowefa i 
Józefa Błażejczyk 
1300 + Piotr Dobrzyński w 
20 r.śm. i zm. z rodz. 
Skorupków  
1630 – dz. za dach nad 
głową z prośbą o dalsze 
Boże bł. i opiekę 
1800 – dz.-bł. w 10 r. ślu-
bu Krzysztofa i Agnieszki 
Zagórskich oraz dzieci: 
Weroniki, Mateusza i 
Ignacego oraz cr. 

 
15 września,  
poniedziałek,  

NMP Bolesnej,  
wspomnienie 

700 + S. Zyta Najda 
800 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 13/ 
1800 + Jerzy Łakomczak 
w 25 r.śm., cr.: Łakom-
czaków i Ciszkowskich 
1800 + Kazimierz Górecki, 
jego rodzice i rodzeństwo  

 

Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard; + w 
int. ofiar II wojny świato-
wej, a szczególnie pole-
głych na wschodzie i o 
pokój w obliczu zagroże-
nia konfliktem zbrojnym;  

18 września, czwartek, 
ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI, zakonnika, 

święto 
700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 16/ 
800 + Stanisław Wochniak 
w 35 r.śm. 
1800 + Bronisława(k), 
Helena, Janina, Eugenia, 
Zofia, Józefa(k), Stefania i 
Jan  
1800 zajęta 

19 września, piątek 
700 + Marek Niemiałtow-
ski /greg. 17/ 
800 + Józef i Zofia Sawic-
cy, Józefa(k) i Ludwik 
Pudłowscy 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  

20 września, sobota,  
Św. męczenników  

z Korei, wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  24 Niedzielę Zwykłą,  

Podwyższenia Krzyża Św. 
14.09.2014 r. 

 
•   W dzisiejszą niedzielę - 14.09 - święto Pod-

wyższenia Krzyża Świętego. Gościmy w naszej 
parafii ks. Ryszarda Halwę - SAC, który dzielił 
się Słowem Bożym. Po każdej mszy św. ofiarami 
złożonymi przy wejściu do kościoła będziemy 
mogli wesprzeć prowadzoną przez niego działal-
ność na rzecz życia i rodziny. Taca zbierana dziś 
przeznaczona będzie na utrzymanie naszego die-
cezjalnego Seminarium Duchownego. 

•  23 sierpnia o godz. 9.00 z Placu Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego sprzed Grobu Nieznanego Żoł-
nierza w Warszawie wyruszył XIV Międzynaro-
dowy Rajd Katyński. 14 września - dziś - o 
godz. 14.00 wrócą do Warszawy przed Kamień 
Katyński przy Kolumnie Zygmunta. Zapraszamy 
do przywitania naszych dzielnych rodaków! 

•  Także dziś - 14.09 - Msza św. i pierwsze spotka-
nie dla dzieci i rodziców przygotowujących się 
do I Komunii św. o godz. 16.30. 

•  Jutro wspomnienie MB Bolesnej, a w czwartek 
- 18.09 święto św. Stanisława Kostki - patrona 
Polski - pamiętajmy o modlitwie za Ojczyznę, a 
zwłaszcza wszystkich młodych. 

•  W najbliższą niedzielę 21 września obchodzić 
będziemy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu. Nasza diecezja jest właścicielem dwóch me-
diów: Tygodnika Idziemy oraz Radia War-

szwa.  Zachęcamy i zapraszamy do słuchania i 
czytania mediów katolickich. Z tej okazji w na-
szej parafii zostanie przeprowadzona po mszach 
świętych przed kościołem zbiórka do puszek na 
rzecz Radia Warszawa. Radio to utrzymuje się 
głównie ze środków diecezjalnych i z ofiar wier-
nych. Zechciejmy wesprzeć swoją ofiarą naszą 
diecezjalną rozgłośnię.  

•  Także w niedzielę - 21.09 - o godz. 17.00 w 
salce parafialnej pierwsze po wakacjach spotka-

Lb 21,4b-9 

Wielkich dzieł 
Boga nie zapomi-
najmy 
Flp 2,6-11 

J 3,13-17  

 Jezus powie-
dział do Nikodema: 
Nikt nie wstąpił do 
nieba, oprócz Tego, 
który z nieba zstą-
pił - Syna Człowie-
czego. A jak Moj-
żesz wywyższył 
węża na pustyni, 
tak potrzeba, by 
wywyższono Syna 
Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie 
wieczne. Tak bo-
wiem Bóg umiło-
wał świat, że Syna 
swego Jednorodzo-
nego dał, aby każ-
dy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, 
ale miał życie 
wieczne. Albo-
wiem Bóg nie po-
słał swego Syna na 
świat po to, aby 
świat potępił, ale 
po to, by świat zo-
stał przez Niego 
zbawiony.  

nie dla młodzieży przygotowującej się w naszej 
parafii do sakramentu Bierzmowania oraz ich 
rodziców.  
Wejście od strony kancelarii parafialnej. 

•  Koła Różańcowe zapraszają na pielgrzymkę do 
Sanktuarium Maryjnego w Licheniu i Sanktu-
arium Urodzin i Chrztu św. Siostry Faustyny w 
Świnicach Warckich, która odbędzie się w sobo-
tę - 20 września. Wyjazd autokarem sprzed ko-
ścioła o godz. 6.00. Informacje i zapisy u P. Jani-
ny tel. 507 478 245 i P. Janusza tel. 600 199 017.  
Wszystkich parafian i gości zapraszamy! 

•  Gorąco zapraszamy do śpiewania w młodzieżo-
wej scholi parafialnej. Próby odbywają się w 
soboty o godz. 11.00 w salce pod kancelarią 
parafialną. 

•  Gorąco zachęcamy do obejrzenia bardzo warto-
ściowego, przemawiającego autentyzmem świa-
dectw żywej wiary filmy pt. „Marry’s Land 
Ziemia Maryi”, który jest wyświetlany m. in. w 
kinach Praha i Falenica. 

•  Nasz Komitet Budowy Organów uprzejmie 
informuje, że za dwa tygodnie, w niedzielę 28 
września odbędzie się pierwsza kwesta na rzecz 
tej inwestycji. Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć 
nasz projekt będą mogli przed i po mszach świę-
tych wrzucić ofiarę do puszek przed kościołem. 
Więcej informacji o budowie organów w naszym 
kościele znajduje się w specjalnym biuletynie 
wyłożonym na stoliku z prasą katolicką oraz w 
zakładce budowa organów na stronie parafial-
nej: anin.parafia.info.pl."   

 
Zapowiedzi przedślubne 

⇒  Krzysztof Edward Ławski, kawaler z par. tut. i 
Katarzyna 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. tut. 

XXIV Niedziela zwykła – 
14.09 

 
 Drzewo Krzyża 

 
 Błędne koło, fatalny 
krąg: krzywda – zemsta, poraż-
ka – odwet, jakby ludzkość 
dążyła do zagłady. Koniecz-
ność zaniechania zemsty 
zrozumieć mogą tylko ludzie 
rozumni i prawego serca. Jezus 
nie tylko zabrania odwetu, ale 
żąda szczerego i całkowitego 
przebaczenia. Tak przebaczać 
mogą tylko ci, którzy wiedzą, 
że sami zdani są na miłosier-
dzie Boże. Poczucie wdzięcz-
ności wobec Boga powinno 
nas odwodzić od nienawiści i 
p r a g n i e n i a  z e m s t y . 
„Przebaczenie nie jest słabo-
ścią. Przebaczać – nie oznacza 
rezygnować z prawdy i spra-
wiedliwości. Oznacza: zmie-
rzać do prawdy i sprawiedli-
wości drogą Ewangelii”, drogą 
Krzyża. Jezus za wszystkich 
poniósł śmierć. On jest żywym 
centrum każdej społeczności 
wierzących. On nauczył nas 
modlić się: „Odpuść nam nasze 
winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom”. Niena-
widzić - znaczy niszczyć, 
przebaczać – znaczy budować 
pokój. 
Przebaczanie nie zna granic. 
Jest postulatem niezwykle 
trudnym. Taki wymóg przeka-
zał nam do realizacji Jezus. W 
dniu Wniebowstąpienia Jezus 
wrócił do Ojca. Na ziemi 
pozostały przedmioty, które 
miały szczęście zetknąć się 
fizycznie z Synem Bożym, 
który stał się człowiekiem. 
Wśród nich największą czcią i 
miłością otaczają chrześcijanie 
Drzewo Krzyża Świętego. 
Miłość do niego rozmnożyła 
ten znak wiary i ufności. 
Przypomina on nam niezmie-
rzoną miłość Boga do ludzi, 
wskazuje drogę ku przeznacze-
niu naszego życia, wyjaśnia 
sens cierpień i ofiary. 


