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 LITURGIA SŁOWA   
Jr 20,7-9; Ps 63; Rz 12, 1-2; Mt 16,21-27 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, Ŝe musi iść do Jerozolimy i 
wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; Ŝe będzie 
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł 
robić Mu wyrzuty: “Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 
Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co BoŜe, ale o tym, co ludzkie”. 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: “Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe Ŝycie z mego 

powodu, znajdzie je. CóŜ bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na 
swej duszy szkodę poniósł? Albo 
co da człowiek w zamian za swoją 
duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale 
Ojca swego razem z aniołami 
swoimi, i wtedy odda kaŜdemu 
według jego postępowania”. 

– Oto słowo Pańskie. 
 

REMONT GŁÓWNYCH SCHODÓW NASZEGO KOŚCIOŁA  
I PRZEDSIONKA  

   Rozpoczynamy remont głównych schodów kościoła i przedsionka kościoła. Tę prace chcemy wykonać 
w tym sezonie. Koszt całego zadania to 530.000 zł. (pięćset trzydzieści tysięcy złotych). Przyznana 
na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy wynosi 360.000 zł. (słownie: trzysta 
sześćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 67,92% przewidywanych całkowitych kosztów kwalifikowanych 
zadania. Udział Parafii to 170 000 zł. (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
Bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy tak Parafia, jak i Przyjaciół Parafii. Jest to bardzo duży wydatek 
z naszej strony, ale stan kościoła wymaga naszej ofiarności. Jak już wielokrotnie pisałem, kościół nigdy nie 
przechodził takiego remontu, od czasu jego budowy. Nawet zniszczenia wojenne nie zostały nigdy odpo-
wiednio naprawione. Serdecznie proszę o pomoc. 
Bardzo też dziękuję wszystkim Ofiarodawcom, którzy przez te lata przychodzili z pomocą i zawsze mogliśmy 
wykonać kolejny etap remontu. Bogu polecam w modlitwie wszystkich Dobrodziejów naszego kościoła i za 
każdy dar dziękuję. 

Ksiądz Walenty Królak, proboszcz parafii 

 

Tak często się mówi: Wszystko 

będzie dobrze, trzeba myśleć 

pozytywnie. Słowa mają 

„zaklinać” rzeczywistość, aby nic 

złego nas nie spotkało. TakŜe 

Piotr, gdy Jezus zapowiedział 

swoją mękę i śmierć, zareagował 

podobnie: „Panie, nie przyjdzie 

to nigdy na Ciebie!” Jezus mówi 

nam prawdę: nie zawsze i nie 

wszystko będzie w naszym 

rozumieniu dobrze. WaŜne 

jednak, aby w cierpieniach i 

trudach, które na pewno przyjdą, 

nie tracić z oczu „nadziei 

naszego powołania” i całym 

sercem przylgnąć do Chrystusa. 

Idąc wraz z Nim przez cierpienie 

i krzyŜ, dojdziemy do chwały 

zmartwychwstania, gdzie On nas 

oczekuje. 

Bogna Paszkiewicz,  

Oremus 
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1 września wspomnienie liturgiczne  

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POKOJU 
W Stoczku Klasztornym (zna-

nym teŜ pod nazwą Stoczek War-
miński) w archidiecezji warmiń-
skiej w 1640 r. zbudowano kościół 
pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Obecnie znajduje się 
tu takŜe dom zakonny marianów, 
załoŜony w 1958 r. w starym 
klasztorze pobernardyńskim. 

W klasztorze tym przez rok (w 
latach 1952-1953) więziony był 
przez władze komunistyczne Pry-
mas Tysiąclecia, Sługa BoŜy Ste-
fan kard. Wyszyński. Tutaj właśnie 
przygotował akt zawierzenia całej 
Ojczyzny Matce BoŜej. W jednym 
z pomieszczeń klasztoru znajduje 
się dziś izba pamięci, utrwalająca 
obecność ks. Prymasa w tym miej-
scu. 

W roku 1987 kościół w Stoczku 
decyzją papieŜa podniesiony został 
do rangi bazyliki mniejszej. 

W ołtarzu głównym kościoła 
znajduje się słynący łaskami obraz 
Matki BoŜej Królowej Pokoju. Jest 
on kopią obrazu Salus Populi Ro-
mani z rzymskiej bazyliki Matki 
BoŜej Większej. Został namalowa-
ny na płótnie przez nieznanego ar-
tystę. Oblicze Matki BoŜej jest 
pełne godności i dobroci. Dzie-
ciątko w swojej lewej ręce trzyma 
księgę, zaś prawą wznosi do bło-
gosławieństwa. W tle obrazu wi-
dzimy chmury, z których u stóp 
Maryi wynurza się księŜyc. Obraz 
najprawdopodobniej został przy-
wieziony z Rzymu około 1640 ro-
ku. W 1670 r. przyozdobiono go 
dwiema koronami, a w 1687 r. 
udekorowano srebrną sukienką ze 
złotymi kwiatami. W 1700 roku 
dodano berło.  

Św. Jan Paweł II podczas piel-
grzymki do Polski dnia 19 czerwca 
1983 r. na wałach Jasnej Góry do-
konał rekoronacji obrazu. W homi-
lii Ojciec Święty powiedział o 
nim: "Tym aktem wyraŜam dzięk-
czynienie Matce Pokoju za trzysta 
z górą lat opieki nad Świętą War-
mią, która na przestrzeni dziejów i 
zmiennych losów historii docho-
wała wierności Chrystusowi i Jego 
Kościołowi". Wspomniał teŜ o 
Stoczku jako miejscu uwięzienia 
ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz 
o jego akcie oddania się Matce 
BoŜej. Zakończył słowami:  

"Wszystkich Was zawierzam Mat-
ce Pokoju".  

Koronacja ta otworzyła nowy 
etap w rozwoju kultu Królowej 
Pokoju. Wiele parafii archidiecezji 
warmińskiej przeŜyło nawiedzenie 
kopii stoczkowskiego obrazu. 
Liczne kopie trafiły do kościołów 
w całej Polsce - i nie tylko. W cią-
gu pierwszych 20 lat po rekorona-
cji do róŜnych miejsc w kraju i po-
za jego granicami powędrowało 
około 80 kopii obrazu. Z roku na 
rok rośnie teŜ liczba pielgrzymów 
nawiedzających klasztor w Stocz-
ku. 

Wspomnienie Maryi jako Królo-
wej Pokoju jest obchodzone litur-
gicznie co roku 1 września - w 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej. 

 

Z KRONIKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
• 31 sierpnia, w nocy z 30 na 31 

sierpnia Powstańcy podejmują 
próbę połączenia Śródmieścia ze 
Starym Miastem. Na kilka go-
dzin przed terminem właściwego 
uderzenia ok. 100 Ŝołnierzy z ba-
talionu „Czata 49” przechodzi 
kanałami na pl. Bankowy. Ich 
zadaniem jest atak na tyły nie-
przyjaciela. Powstańcom nie uda-

je się jednak zaskoczyć Niemców. 
Straty po stronie polskiej są duŜe. 
Właściwe natarcie z ul. Bielańskiej 
rozpoczyna się między godz. 3 a 4 
nad ranem. Pod silnym ostrzałem 
niemieckim szturm się załamuje. O 
godz. 6.00 płk Karol Ziemski 
„Wachnowski” zarządza odwrót. 
Oddziałom śródmiejskim pod do-
wództwem mjr. Stanisława Stecz-

kowskiego „Zagończyka” równieŜ 
nie udaje się dotrzeć do pl. Ban-
kowego. Powstańcy zajmują na 
kilka godzin Koszary Policji przy 
ul. Ciepłej i wypierają wroga z Hal 
Mirowskich. Przeciwnatarcie nie-
mieckie zmusza ich do odwrotu. 
Akcja przebicia ulega załamaniu. 
Powstańcy ponoszą ogromne stra-
ty, liczba zabitych i rannych sięga 
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ok. 300 osób. Obok ataku na Dwo-
rzec Gdański jest to drugi tak 
krwawy bój Powstania. W ciągu 
dnia obrońcy Starego Miasta od-
pierają generalny szturm niemiec-
ki, wspierany atakami lotnictwa. 
W wyniku bombardowania do-
tkliwe straty ponosi batalion 
„Chrobry I”. Jego kwatera w ru-
inach PasaŜu Simonsa zostaje cał-
kowicie zniszczona wraz z sąsia-
dującym budynkiem szkoły. Pod 
gruzami ginie ok. 300 osób, w tym 
ok. 120 Ŝołnierzy z batalionu 
„Chrobry I”. Oddziały niemieckie 
zajmują ostatecznie zrujnowane 
zakłady „Fiata” przy ul. SapieŜyń-
skiej i obsadzają ul. Zakroczym-
ską, aŜ do Kościelnej i wylotu Fre-
ta. Powstańcy tracą równieŜ ul. 
Brzozową. Od rana trwa ostrzał ar-
tyleryjski Sadyby z kilku stron – z 
Siekierek, Wilanowa, Ursynowa i 

SłuŜewca. Około południa Niemcy 
atakują od strony Wilanowa. Po-
wstańcy odpierają atak. 

  
• 1 września, Niemcy przystę-

pują do generalnego szturmu na 
Stare Miasto. Oddziały lądowe 
wspiera lotnictwo. O świcie roz-
poczyna się atak z ul. Bielańskiej 
na Długą. Powstańcy powstrzy-
mują natarcie. W południe 
Niemcy atakują od strony pl. 
Zamkowego i równocześnie od 
północy, w kierunku pl. Krasiń-
skich i Nowego Miasta. Powstań-
cy wycofują się częściowo z ul. 
Freta i Bonifraterskiej, Ogrodu 
Krasińskich i zajmowanego odcin-
ka ul. Długiej. Ewakuacja załogi i 
rannych ze Starego Miasta do 
Śródmieścia trwa całą noc. Odby-
wa się dwoma kanałami: głów-
nym, z wejściem na pl. Krasiń-

skich obok Sądu Apelacyjnego, i 
bocznym, z wejściem na ul. Dani-
łowiczowskiej. Kanałami przecho-
dzi do Śródmieścia ok. 4,5 tys. 
Powstańców, w tej liczbie ok. 1,5 
tys. uzbrojonych. Ok. 800 Ŝołnie-
rzy przechodzi kanałami na śoli-
borz. Do Śródmieścia ewakuuje się 
równieŜ sztab Grupy Północ z płk. 
Karolem Ziemskim „Wachnow-
skim”. Trwa niemiecki napór na 
Sadybę, Sielce i Czerniaków. Od 
rana nieprzyjaciel prowadzi silny 
ostrzał artyleryjski i moździerzowy 
oraz bombardowania lotnicze Sa-
dyby. Zburzony zostaje m.in. Fort 
Dąbrowskiego. Naczelny Wódz, 
gen. Kazimierz Sosnkowski, w 
rozkazie do wojska zarzuca alian-
tom bierność wobec tragedii War-
szawy. 

(Za: www.1944.pl) 

 

ADORACJA  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Przez dziewięć dni w dziewięciu warszawskich kościołach będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Intencją jest obrona życia dzieci poczętych w Polsce. 

Modlitwa rozpocznie się 31 sierpnia w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach po porannej 
Mszy św. i potrwa dobę. Najświętszy Sakrament będzie wystawiony także w praskiej katedrze. W sumie w 
dziewięciu stołecznych kościołach. 

- Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem jest odpowiedzią na wydarzenia ostatnich miesięcy: nagonkę 
na prof. Chazana, aborcję w szpitalu przy ul. Madalińskiego, kontrowersje wokół sztuki „Golgota Picnic” i inne 
przejawy cywilizacji śmierci w Warszawie i całej Polsce - wyjaśnia Piotr Zajkowski, koordynator modlitewnej 
akcji. I dodaje: - Jako chrześcijanie wierzący w realną obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, będziemy 
modlić się o Boże Miłosierdzie nad Polską. 

Warszawscy obrońcy życia, zapraszają także, by przed Eucharystycznym Jezusem modlić się za lekarzy, którzy 
bronią życia, rządzących, którzy przygotowują ustawę regulującą 
kwestie „in vitro” i o dzieci zagrożone aborcją na całym świecie. 

- Chcemy także poprzez naszą modlitwę zaapelować do wszystkich 
ludzi dobrej woli o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz 
obrony życia maleńkich, bezbronnych dzieci. Zapraszamy całą War-

szawę na kolana przed Bogiem - czytamy w rozesłanym mediom ko-
munikacie. 

W modlitewne dzieło włączyli się Rycerze Jana Pawła II i członkowie 
Domowego Kościoła. - Do współpracy chcemy zaprosić wszystkie ru-
chy katolickie działające w stolicy. Zgodę na przeprowadzenie modli-
tewnej akcji dała warszawska kuria. 

Adoracja w intencji obrony życia zakończy się 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Przez kolejne dziewięć dni całodobowa adoracja odbędzie 
się w następujących świątyniach: 
1 września, kościół św. Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38; 
2 września, kościół św. St. Kostki, ul. Kardynała Hozjusza 2; 
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3 września, kościół św. Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika ul. Floriańska 3; 
4 września, kościół Matki Bożej Królowej Aniołów, ul. Markiewicza 1; 
5 września, kościół bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3; 
6 września, kościół Najświętszego Zbawiciela, ul. Marszałkowska 37; 
7 września, kościół Świętego Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41; 
8 września, bazylika Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3. 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ  
Historia uczy nas, Ŝe nie wystarczają jedynie nasze siły. Wiele razy byliśmy blisko pokoju, ale Zły, za pomocą 
róŜnych środków, był w stanie temu przeszkodzić. Wiemy i wierzymy, Ŝe potrzebujemy pomocy Boga. Wzy-
wamy Boga jako akt najwyŜszej odpowiedzialności w obliczu naszych sumień i wobec naszych narodów. Usły-
szeliśmy wezwanie i musimy odpowiedzieć: wezwanie do przełamania spirali nienawiści i przemocy, i przeła-
mania jej jednym słowem: „brat”. Ale by wypowiedzieć to słowo wszyscy musimy podnieść oczy do nieba i 
rozpoznać siebie, jako dzieci jednego, tego samego Ojca. 
Do niego, w Duchu Jezusa Chrystusa zwracam się prosząc o wstawiennictwo Dziewicy Maryi, córki Ziemi 
Świętej i naszej Matki: 
Panie BoŜe pokoju, usłysz nasze błagania! 
Próbowaliśmy wiele razy i przez wiele lat rozwiązać nasze konflikty naszymi siłami, a takŜe przy uŜyciu 
naszych broni. JakŜe wiele wydarzeń wrogości i ciemności, tyle przelanej krwi, wiele złamanych istnień, 
tyle pogrzebanej nadziei... Ale nasze wysiłki były daremne. Teraz, Panie, pomóŜ nam Ty! Ty daj nam 
pokój, Ty naucz nas pokoju, Ty nas prowadź do pokoju. Otwórz nasze oczy i serca i daj nam odwagę, by 
powiedzieć: „Nigdy więcej wojny”, „wraz z wojną wszystko ulega zniszczeniu”. Wlej w nas odwagę pod-
jęcia konkretnych działań na rzecz budowania pokoju. Panie, BoŜe Abrahama i proroków, BoŜe Miłości, 
który nas stworzyłeś i wzywasz nas, byśmy Ŝyli jako bracia, daj nam moc, abyśmy byli kaŜdego dnia 
twórcami pokoju. Daj nam zdolność spojrzenia z Ŝyczliwością na wszystkich, których spotykamy na na-
szej drodze. Uczyń nas zdolnymi do usłyszenia krzyku naszych obywateli, którzy proszą, byśmy zamienili 
broń na narzędzia pokoju, nasze lęki w zaufanie i nasze napięcia w przebaczenie. Podtrzymuj w nas 
płomień nadziei, by z cierpliwą wytrwałością podejmować decyzje dialogu i pojednania, aby ostatecznie 
zwycięŜył pokój. I aby z serca kaŜdego człowieka wygnane zostały takie słowa jak: podział, nienawiść, 
wojna! Panie, dokonaj rozbrojenia języka i rąk, odnów serca i umysły, aby słowo sprawiające nasze spo-
tkanie zawsze brzmiało „brat”, a styl naszego Ŝycia stał się: pokój! Amen. 

 

O G Ł O S Z E N I A  
���� Pierwszego września wspominamy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myślami i modlitwą pod-
czas Eucharystii będziemy wspominać i modlić się za poległych na wojennych frontach, w obozach koncentra-
cyjnych, naszych bliskich i znajomych. Niech pamięć o tym tragicznym wydarzeniu w historii Polski i świata 
będzie dla nas wezwaniem do troski o dobro i rozwój naszej Ojczyzny, wezwaniem do modlitwy o pokój. We 
wspólnej modlitwie w czasie Mszy świętych będziemy prosić Boga, aby w swej miłosiernej Opatrzności chro-
nił nasz naród od okrucieństwa wojny, terroryzmu i nienawiści, a takŜe by na całym świecie nastał upragniony 
pokój. 
���� Poniedziałek - 1 września rozpoczyna się nowy okres nauczania w szkołach. Zadbajmy, aby dzieci i 
młodzieŜ rozpoczęła nowy rok szkolny z Bogiem w sercu, przystępując do sakramentów świętych. 
���� Środa - 3 września - wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieŜa i doktora Kościoła. 
���� W pierwszy piątek miesiąca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego 
świata. Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi św. - od godz. 16.00. Tego dnia odprawimy dodatkową Mszę 
św. - dla dzieci o godz. 17.00.  
���� W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 9.00.  
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