
Powstańców War-
szawskich; + Marian 
Fluksik i jego Rodzi-
ce; + Wiktor Raszpla 
w 5 r. śm., Wojciech 
i Janina Raszpla; 
1800  + Stefania, Wie-
sława (k), Janina Jan 
i Henryk Blicharscy 

Poniedziałek; 03 
sierpnia 

700  + Sr. Jadwiga 
Płońska 
1800  + Robert Cie-
ślak, Anna, Halina, 
Edward Rusinowscy  
Wtorek – 04 sierp-
nia; wspomnienie 

św. Jana Marii 
Vianneya 

700 wolna 
1800 + Jan Pryzmont 
Środa – 05 sierpnia 

700 wolna  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najśw. Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najśw. 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, oj-

INTENCJE MSZALNE 

 XVIII Niedziela 
zwykła  

02.08.2009 

XVIII Niedziela 
zwykła – 02 sierpnia 
700   za parafian 
830  + Józefa (k), Jó-
zef Pełka, Maria, Mi-
chał, Stanisław, Mi-
kołaj, Józef, Włady-
sław Wochniak   
1000 + o łaskę Ŝycia 
wiecznego dla pole-
głych i pomordowa-
nych w Powstaniu 
Warszawskim oraz o 
bł. BoŜe dla dzieł 
podejmowanych 
przez Radio Maryja 

1130  zbiorowa; 
chrzest: Amelia Kie-
drzyńska, Joanna 
Pajchel z prośbą o 
łaskę silnej wiary dla 
nich; - dz.-bł. w 52 r. 
ślubu PP. Janiny i 
Jerzego Rzadkich z 
prośbą o bł. BoŜe dla 
całej Rodziny; - o 
łaskę zdrowia dla 
Katarzyny, Jakuba i 
Stanisława Gajew-
skich; + za wszyst-
kich, którzy oddali 
swe Ŝycie za ojczy-
znę, a szczególnie 

czyźnie  i całym 
świecie; - o uzdro-
wienie Kasi z choro-
by nowotworowej i 
łaskę nawrócenia dla 
Witolda; + Edward 
Cacko w 30 dni po 
śm.; + Ryszard Trze-
ciakowski 

Czwartek – 06 
sierpnia; Święto 

Przemienienia Pań-
skiego 

700 wolna 

1800 + Zdzisław Bra-
nicki 
Piątek – 07 sierpnia 
700 wolna 

1800  zbiorowa za 
zmarłych:  
Sobota – 08 sierpnia 
700 + Janina i Ryszard 
Krupińscy 
1600 -  ślub 
1700 - ślub 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Wj 16,2-4.12-15;  

Pokarmem z nieba  
Pan swój lud obdarzył. 
Ef 4,17.20-24;  

J 6,24-35 

XVIII Niedziela zwykła;  
02 sierpnia 2009 

 

• Trwają dni obchodu 65. rocznicy Wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Bogaty program groma-
dził w minionych dniach tak wielu świadków, boha-
terów tamtych wydarzeń z roku 1944. Dziś przy 
ołtarzu my wszyscy modlimy się za tych, którzy 
oddali swe Ŝycie w nierównej walce, jak i wszyst-
kich tych, którzy odeszli do Pana. Msze św. w inten-
cji Powstańców będą odprawione o godz. 10.00 
(intencja zamówiona przez Radio Maryja) i o godz. 
11.30 
• Dziś w kościołach parafialnych moŜna uzyskać od-

pust zupełny Porcjunkuli.Warunki: poboŜne nawie-
dzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pań-

skiej oraz Wyznania Wiary, sakramentalna spowiedź, 
przyjęcie Komunii św. modlitwa według intencji 
Ojca Św., wykluczenie przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu. 
• Na apel Komisji  Charytatywnej parafii Matki BoŜej 

Królowej Polski ogłoszony w kościele w połowie 
lipca o pomoc dla poszkodowanych przez powódź w 
parafii Szczucin we wsi Radwan (diecezja tarnow-
ska) odpowiedziało hojnie 102 ofiarodawców. 
Do ogłoszonej  zbiórki dołączyła międzyleska Fun-
dacja „Kromka Chleba”. Dobrze się złoŜyło, Ŝe to 
wieś przysłała samochód, który odebrał dary serca w 
dniu 28.07.2009 r. Wyjechał od nas załadowany po 
brzegi. Składamy podziękowanie naszym Parafia-
nom, Fundacji „Kromka Chleba” w Międzylesiu, 
Stowarzyszeniu „Pomocy Bliźniemu”,  Domu dla 
Matek z Dziećmi w Aninie, i oczywiście Komisji 
Charytatywnej 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• We wtorek, 4 sierpnia, przypada wspomnienie św. 

Jana Marii Vianneya, prezbitera i patrona probosz-
czów 
• W pierwszy czwartek miesiąca, 6 sierpnia o godzi-

nie 15.00 zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakrmanetu, Koronkę do Miłosierdzia BoŜego i Ró-
Ŝaniec. Ten dzień zbiega się ze świętem Przemie-
nienia Pańskiego. Msze św. będą odprawione o 

A kiedy ludzie z tłumu za-
uwaŜyli, Ŝe nie ma tam Jezu-
sa, a takŜe Jego uczniów, 
wsiedli do łodzi, przybyli do 
Kafarnaum i tam szukali 
Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go 
na przeciwległym brzegu, 
rzekli do Niego: Rabbi, kiedy 
tu przybyłeś? W odpowiedzi 
rzekł im Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: 
Szukacie Mnie nie dlatego, 
Ŝeście widzieli znaki, ale 
dlatego, Ŝeście jedli chleb do 
sytości. Troszczcie się nie o 
ten pokarm, który ginie, ale o 
ten, który trwa na wieki, a 
który da wam Syn Człowie-
czy; Jego to bowiem pieczęcią 
swą naznaczył Bóg Ojciec. 
Oni zaś rzekli do Niego: CóŜ 
mamy czynić, abyśmy wyko-
nywali dzieła BoŜe? Jezus 
odpowiadając rzekł do nich: 
Na tym polega dzieło /zamie-
rzone przez/ Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On 
posłał. Rzekli do Niego: 
Jakiego więc dokonasz znaku, 
abyśmy go widzieli i Tobie 
uwierzyli? CóŜ zdziałasz? 
Ojcowie nasi jedli mannę na 
pustyni, jak napisano: Dał im 
do jedzenia chleb z nieba. 
Rzekł do nich Jezus: Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam 
wam: Nie MojŜesz dał wam 
chleb z nieba, ale dopiero 
Ojciec mój da wam prawdzi-
wy chleb z nieba. Albowiem 
chlebem BoŜym jest Ten, 
który z nieba zstępuje i Ŝycie 
daje światu. Rzekli więc do 
Niego: Panie, dawaj nam 
zawsze tego chleba! Odpo-
wiedział im Jezus: Jam jest 
chleb Ŝycia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, nigdy 
pragnąć nie będzie. 



godz. 7.00 i 18.00. Tego dnia nie będzie czynna 
kancelaria parafialna. 
• Wszystkim pątnikom udającym się na pielgrzy-

mi szlak Ŝyczymy opieki BoŜej i wytrwałości. 
• W pierwszy piątek miesiąca, 7 sierpnia, odwie-

dzimy chorych z Komunią św. Prosimy zgłaszać 
chorych w zakrystii. 
• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę 

przeznaczone są na KUL. 
• Na czas wakacji pomocą duszpasterską w naszej 

parafii oraz w Centrum Kardiologii będzie słuŜył 
ks. Artur Mościcki. Szczęść BoŜe w pracy. 

Zapowiedzi przedślubne 
Dominik Siejak, kawaler z parafii tutejszej  
i Anna Kalejta, panna z parafii  Suwałk 
Piotr Michał Sztandera, kawaler z Warszawy  
i Agnieszka Jadwiga Wójcik, panna z parafii  
tutejszej 
Artur Siudek, kawaler z Torunia  
i Dorota Jaśkiewicz, panna z parafii tutejszej 
Michał Mąkosza, kawaler z par. tutejszej  
i Katarzyna Zielińska, panna z Brwinowa 

 
Z prasy katolickiej… 

 Idziemy 

• Dlaczego powstanie musiało wybuchnąć? – 
Gdyby w Warszawie nie wybuchło powstanie, to 
bolszewicy zatrzymaliby się na przedmieściach 
ParyŜa. – mówi Olgierd Budrewicz w rozmowie 
z Kamilą Szymańczyk. 

• Kariera wiejskiego proboszcza – Swemu bisku-
powi podczas spowiedzi św. Jan Vianney powie-
dział jako naukę tylko jedno zdanie: „Proszę 
bardzo kochać swoich kapłanów”. – Ŝycie i po-
sługę patrona kapłanów w przededniu jego 
wspomnienia przybliŜa ks. Marian Sikora. 

• O księŜach i chłopcach – Pytanie: Skąd się biorą 
księŜa?” jest dla mnie bardzo Ŝywotne. Nie tylko 
jako członka Kościoła, ale takŜe jako matki czte-
rech synów. – pisze Lidia Molak. 

XVIII Niedziela zwykła – 
2.08 

 
 Wartości 

 
 Dziwny jest człowiek, pełen 
nienasycenia, niespełnionych 
pragnień i niezadowolenia. 
Nawet ci, którzy odchodzą w 
wielkim zmęczeniu i na 
wszystko patrzą juŜ tak, jak 
patrzy się na znikający brzeg, 
nawet oni mają swoje nieza-
dowolenia. Pragnienie jest 
wpisane w świat. Nasza 
sytuacja jest podobna, w 
duŜej mierze, do narodu 
wybranego w wędrówce do 
Ziemi Obiecanej, opisywanej 
w pierwszym dziś czytaniu 
Słowa. Człowiek współcze-
sny wcale jeszcze nie jest 
„nowym człowiekiem”, o 
którym mówi dziś św. Paweł: 
odnawiającym się duchem w 
myśleniu i pragnieniach. 
Jezus w Ewangelii mówi: 
„Zaprawdę, zaprawdę powia-
dam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, Ŝe widzieliście znaki, 
ale dlatego, Ŝe jedliście chleb 
do sytości. Troszczcie się nie 
o ten pokarm, który ginie, ale 
o ten, który trwa na wieki, a 
który da wam Syn Człowie-
czy”. Kiedy się najedli, nie 
chcieli dostrzec w tym, co się 
stało, znaku Boga. Znaku 
potwierdzającego gotowość 
wypełniania przez Niego 
danych obietnic. PrzecieŜ w 
tym wydarzeniu moŜemy 
widzieć siebie. Tęsknimy i 
pragniemy tylko tego, co daje 
zadowolenie w tej chwili, na 
dziś. Cała nasza tragedia 
wywodzi się stąd, Ŝe ulegamy 
„p róŜnym myś lom” i 
„zepsuciu na skutek Ŝądz 
polegających na fałszu” (Ef 
4,17). Chrystus chce nam 
wyjaśnić, Ŝe w Ŝyciu są war-
tości, dla jakich warto Ŝyć i 
których warto pragnąć. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;      

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 18.00 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

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. 
1800 + Anna Zdanowicz 
z racji imienin 
XIX Niedziela zwykła 

– 09 sierpnia 
700   za parafian; - o 
szczęśliwą operację dla 
Mieczysława (m) i ła-
skę zdrowia dla Ŝony 
Ireny 

830  zajęta   
1000 + Anna Chirkow-
ska w 1 r.śm. 
1130  + Jan Bombik, 
Cecylia Rulewicz, Cze-
sława (k) i Aleksander 
Szymańscy 
1800  + Salomea Koza-
kiewicz 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze 
złem, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokor-
nie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  

Gość Niedzielny 
• KsięŜa specjalnej troski. O konieczności modlitwy 

się za kapłanów! – artykuł Marcina Jakimowicza 
• Ojciec Pio jest przeraŜony. Do gorącej modlitwy 

za kapłanów wzywali najpopularniejsi święci: Mała 
Tereska, o. Pio i Faustyna. O. Pio znał wartość ka-
płanów. Wiedział, jakie cuda Bóg czyni przez ich 
słabe ręce. 

Niedziela 

• Troska o trzeźwość jest troską o Ŝycie. Problemy 
alkoholowe Bp Tadeusz Bronakowski 

• Zwycięstwo pokonanych O losach powstańców po 
wojnie, ich sytuacji w mieście. Andrzej Tarwid 

W najnowszym Tygodniku Powszechnym nr 31-
(3134)  (2 sierpnia 2009): 
• O kapłanach, ich posłannictwie oraz współdziałaniu 

z Chrystusem-pisze Ks. Wacław Oszajca 
• Jakie jest miejsce w Kościele osób rozwiedzionych i 

powtórnie poślubionych? Co Kościół proponuje 
katolikom Ŝyjącym w drugich związkach, odłączo-
nych od moŜliwości przyjmowania Komunii św? Na 
ten temat piszą: Ks. Adam Boniecki,  Maciej Muel-
ler i Tomasz Ponikło oraz prawosławny teolog ks. 
Henryk Paprocki 


