
śmierci 
 Środa – 12 sierpnia 
700   O BoŜe błog. dla 
lekarzy, prośba o 
szczęśliwą operację 
dla Edyty i ElŜbiety i 
ich powrót do zdrowia 
1800  Zbiorowa: 
W intencji wynagra-
dzającej Najśw. Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata;  
- o intronizację Najśw. 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; + Zygmunt, Jerzy 
SkarŜyński, Maria i 
Franciszek Sznajder   
 Czwartek – 13 sierp-
nia 
700  + Ryszard Trzecia-
kowski z racji śmierci 
1800 + Zdzisław Bra-
nicki 
 Piątek – 14 sierpnia, 
św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, pre-

zbitera i męczennika 
700  + Marianna Loriń-
ska 
1800  Zbiorowa: + 
Marianna Romanek; + 

INTENCJE MSZALNE 

 XIX Niedziela 
zwykła  

09.08.2009 

XIX Niedziela zwykła 
– 09 sierpnia 
700   za parafian; - o 
szczęśliwą operację 
dla Mieczysława (m) i 
łaskę zdrowia dla Ŝony 
Ireny 
830 + Władysława (k), 
Roman, Barbara 
1000 + Anna Chirkow-
ska w 1 r.śm. 
1130  + Jan Bombik, 
Cecylia Rulewicz, 
Czesława (k) i Alek-
sander Szymańscy 
1800  + Salomea Koza-
kiewicz 
 Poniedziałek – 10 
sierpnia, św. Waw-
rzyńca, diakona i mę-

czennika 
700   Int. wolna 

1800 + Bronisława (k), 
Helena, Bronisław, Jan 
i ich rodzice 
 Wtorek – 11 sierp-
nia, św. Klary, dziewi-

cy 
700   + Zbigniew Chrza-
nowski w 4. rocznicę 
śmierci i Czesława (k) 
Chrzanowska 
1800 + Aleksander Sa-
ganek w 20. rocznicę 

Marianna, ElŜbieta i 
Mateusz Arlak, Jan 
Przybysz, Alfons i 
Weronika, Wawrzy-
niak i Franciszek  No-
wacki 
 Uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny; 
Sobota – 15 sierpnia 
700 + Marianna, Józef 
830 + Marianna Zalew-
ska w dniu imienin 
1000 + Marianna 
Szczepaniak w dniu 
imienin  
1130  W 50. rocznicę 
ślubu Nikandry i Jana 
Całów 
1800  + Franciszka (k) i 
Antoni GrąŜka 
XX Niedziela zwykła 
– 16 sierpnia 
700 Za parafian: 
+Lucyna śukowska w 
22 rocznicę śmierci 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

1 Krl 19,4-8; Ps 

34,2-9; Ef 4,30-

5,2; J 6,51; J 

6,41-51 

XIX Niedziela zwykła;  
09 sierpnia 2009 

 
• Ofiary składane  dziś na tacę są przeznaczone są na 

KUL. 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 
• W sobotę, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. Msze św. będą spra-
wowane według wakacyjnego porządku niedziel-
nego. 
• Po kaŜdej Mszy św. będziemy święcić pierwociny z 

naszych pól i ogrodów. 
• 15 sierpnia to równieŜ Uroczystość M.B. Zwycięs-

kiej, która jest patronką naszej diecezji. 
• W okresie  wakacyjnym, w kaŜdy czawartek, jest 

czynna poradnia rodzinna, w godzinach 15.00-17.00 
 

Zapowiedzi przedślubne 
 

Mikołaj Michał RóŜycki, kawaler z Warszawy  
i Katarzyna Chudolińska, panna z parafii  tutejszej 
 
Rafał Młot, kawaler z parafii Ostrów  
i Joanna Kobza, panna z parafii tutejszej 
 
Wojciech Kacper Owczarczyk, kawaler z parafii 
Milosierdzia BoŜego w Warszawie  
i Mirella Maria Głowacka, panna z parafii tutejszej 
 
Dariusz Golba, kawaler z parafii tutejszej  
i Marlena Iwona Kobrzyńska , panna zparafii tutej-
szej 
 
Michał Pisarczyk, kawaler z parafii tutejszej 
i Magdalena Król, panna z parafii św. Marii Magda-
leny w Warszawie 

 

Z prasy katolickiej… 
 Idziemy 
• Jak czytać Biblię? – dzisiejsza wiedza pomaga zro-
zumieć Pismo Święte, ale to ono pozostaje sędzią 
dzisiejszych poglądów. – pisze Michał Wojciechow-
ski. 

śydzi szemrali przeciwko 
Niemu, dlatego Ŝe powie-
dział: Jam jest chleb, 
który z nieba zstąpił. I 
mówili: CzyŜ to nie jest 
Jezus, syn Józefa, którego 
ojca i matkę my znamy? 
JakŜeŜ moŜe On teraz 
mówić: Z nieba zstąpi-
łem. Jezus rzekł im w 
odpowiedzi: Nie szemraj-
cie między sobą! Nikt nie 
moŜe przyjść do Mnie, 
jeŜeli go nie pociągnie 
Ojciec, który Mnie po-
słał; Ja zaś wskrzeszę go 
w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proro-
ków: Oni wszyscy będą 
uczniami Boga. KaŜdy, 
kto od Ojca usłyszał i 
nauczył się, przyjdzie do 
Mnie. Nie znaczy to, aby 
ktokolwiek widział Ojca; 
jedynie Ten, który jest od 
Boga, widział Ojca. 
Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto /we 
Mnie/ wierzy, ma Ŝycie 
wieczne. Jam jest chleb 
Ŝycia. Ojcowie wasi jedli 
mannę na pustyni i po-
marli. To jest chleb, który 
z nieba zstępuje: kto go 
spoŜywa, nie umrze. Ja 
jestem chlebem Ŝywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli 
kto spoŜywa ten chleb, 
będzie Ŝył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, 
jest moje ciało za Ŝycie 
świata. 



• Kwestia gustu? – Organizatorzy Przystanku 
Woodstock starają się stworzyć wraŜenie, ze to, co 
zawsze było rodzajem rockandrollowego margine-
su, subkulturową niszą, jest zwykłą normą nie 
polegającą juŜ dyskusji, niemal obowiązującą. – 
pisze Jacek Karnowski. 

• Dziecko nie jest zabawką – Więź, która powsta-
je między matką a dzieckiem przez dziewięć mie-
sięcy moŜe warunkować Ŝycie obojga osób. – mó-
wi psycholog dr Maria Jankowska w rozmowie z 
Martą Troszczyńską 
 
Gość Niedzielny 
Gdzie ci oazowicze? W mediach, polityce, bizne-
sie i na planie filmowym. Tak, tutaj teŜ trafiają 
ludzie z oazowa przeszłością. Mają niezłe przygo-
towanie. Jacek Dziedzina  
\ 
DuŜo pięknych ludzi. Najlepszym logo obozu 
Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" byłoby 
zdjęcie dwójki uczestników na tle Ŝagli - uwaŜa 
Krysia Jędrysiak. - To spotkanie dodaje nam wia-
tru w Ŝagle. Barbara Gruszka-Zych 
 
Niedziela 
Opiekun na operację. Do listy łask i cudów za 
wstawiennictwem księdza Jerzego Popiełuszki 
dołączyło swiadectwo kobiety, która otrzymała 
„nowe kolano”. Milena Kindziuk 
 
„Wyschniecie jak cebulki tulipanów...” Blok 13. 
– zwany bunkrem głodowym. Przed wejściem do 
niego skazańcy zostają obnaŜeni i wepchnięci do 
betonowego miejsca kaźni. Będą tam trwać, bez 
wody, bez jedzenia, w mroku cuchnącego wnę-
trza, w ciszy przerywanej przekleństwami i jękiem 
– w miejscu, które jedne istoty ludzkie przygoto-
wały innym istotom ludzkim – by zgotować im 
nieludzkie męczarnie.O. Ignacy Kosmana OFM 
Conv 
 

.  
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 Eucharystia 
 
 Dzisiejsza Liturgia Słowa 
stanowi katechezę dotyczącą 
Sakramentu Eucharystii. 
Eucharystia, obok prawdy o 
Wcieleniu, Trójcy Przenaj-
świętszej i Istocie nieba, 
naleŜy do czterech najwięk-
szych tajemnic chrystiani-
zmu. MoŜemy ją poznać 
tylko w świetle wiary przyj-
mującej Objawienie BoŜe. 
Mówi ono o tym, Ŝe w Eu-
charystii, pod postaciami 
chleba i wina, prawdziwie, 
realnie, substancjalnie obecny 
jest Jezus Chrystus „Chleb 
Ŝycia”. W pierwszym czyta-
niu Słowa odnajdujemy dziś 
zapowiedź Eucharystii. Pro-
rokowi Eliaszowi Bóg zsyła 
poŜywienie i wodę. Ten 
cudowny pokarm przywraca 
siły Eliaszowi i ratuje Ŝycie. 
W jego Ŝyciu powtarzają się 
doświadczenia Narodu Wy-
branego idącego do Ziemi 
Obiecanej. Dla nas Euchary-
stia – Ciało naszego Zbawi-
ciela – stanowi pokarm budu-
jący siły do czynienia dobra i 
podtrzymujący nas w drodze 
do Ojca. Wiemy przecieŜ o 
tym, Ŝe są sytuacje, w których 
– po ludzku rzecz biorąc – 
ogrom kłopotów, cierpień i 
krzywd, jest w stanie osłabić 
w nas siły i zdolność wyjścia 
„z gniewu, goryczy i uniesie-
nia”. Gwarancją naszego 
wybawienia jest Duch Świę-
ty, Duch Miłości, który Sam 
jest normą naszego zachowa-
nia się i postępowania. Nasze 
uczestnictwo w Ciele i Krwi 
Pana rodzi zdecydowaną 
postawę naszej międzyludz-
kiej miłości, solidarności i 
współodpowiedzialności za 
jedność i losy bliźnich. 



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. 

830 + Jacek Kruszewski 
1000 + Walentyna i Kon-
stanty Kuszyńscy,  Apo-
lonia i Michał Zapolscy 
1130  Zbiorowa: chrzest: 
Wiktor Konrad Motel-
ski, Maja Kwiatkowska, 
Maja Weronika Połeć 
- 60. rocznica ślubu pp. 
Marianny i Stanisława 
Lipowieckich; dz. bła-
galna w 3. rocznicę ślu-
bu pp. Katarzyny i Paw-

ła Kiatkowskich 
+ Antoni, Marianna, 
Tadeusz Zarzeczny; 
Władysław, Stefania 
Klimontowicz; Zofia 
Wójtowicz w 1. Roczni-
cę śmierci 
+ w 65. Rocznicę śm. 
powstańca Warszaw-
skiego 
1800  + Stanisław Szy-
manek i jego matkę 
Zofię Mirowską  

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w 
walce ze złem, a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył, pokornie 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.  

 

Na polską Saharę - zachęca Robert Tekieli Jeśli 
ktoś chce zobaczyć, jak wygląda pustynia, musi 
przyjechać do Słowińskiego Parku Narodowego. 
Jednak kilkaset hektarów ruchomych wydm, 
wzgórz, gór i dolin, pełnych piachu, to nie jedyna i 
chyba nie najwaŜniejsza atrakcja tej okolicy.Witold 
Dudziński 
 
 

W najnowszym Tygodniku Powszechnym nr 32
(3135)  (9 sierpnia 2009)  znjadziemy między inny-
mi: 
 - o jubileuszu Benedyktynów w Tyńcu, w artykule 
„Belgijski łącznik” 

 - „Więcej o Jezusie”  czyli rozwaŜania o kapłań-
stwie 


