
manek i jego matkę 
Zofię Mirowską  
Poniedziałek–
17 sierpnia-św. Jac-
ka, prezbitera 
700  + Waldemar Gru-
dziński, Jan i Janin 
Grudzińscy 
1800 + Alfreda (k) 
Cieślak, Maria, Józef, 
Henryk Paśniccy 
Wtorek –18 sierpnia 
700  O zdrowie dla 
Genowefy Kurnawy;  
+ Józef Kurnawa, 
Tadeusz RŜysko, Ka-
tarzyna Szostak, Ste-
fania i Władysław 
Szostak 
1800 + Zdzisław Bra-
nicki 
Środa – 19 sierpnia 
700 + Zofia i Henryk 
Flejszer i zm z rodz. 
Flejszerów i Dziemi-
rów 
1800 Zbiorowa: -W 
intencji wynagradza-
jącej Najśw. Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata;  
- o intronizację Naj-
św. Serca Pana Jezu-

INTENCJE MSZALNE 

 XX Niedziela 
zwykła  

16.08.2009 

XX Niedziela zwykła 
– 16 sierpnia 
700 Za parafian: 
+Lucyna śukowska w 
22 rocznicę śmierci 
830 + Jacek Kruszew-
ski 
1000 + Walentyna i 
Konstanty Kuszyń-
scy,  Apolonia i Mi-
chał Zapolscy 
1130  Zbiorowa: 
chrzest: Wiktor Kon-
rad Motelski, Maja 
Kwiatkowska, Maja 
Weronika Połeć 
- 60. rocznica ślubu 
pp. Marianny i Stani-
sława Lipowieckich; 
dz. błagalna w 3. 
rocznicę ślubu pp. 
Katarzyny i Pawła 
Kwiatkowskich 
+ Antoni, Marianna, 
Tadeusz Zarzeczny; 
Władysław, Stefania 
Klimontowicz; Zofia 
Wójtowicz w 1. rocz-
nicę śmierci 
+ w 65. Rocznicę śm. 
powstańca Warszaw-
skiego 
1800  + Stanisław Szy-

sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie;  
+ Bolesław Łęgowski 
+ Bolesław Jóźwik, 
Stanisław Marczak 
Czwartek-20 sierp-
nia -św. Bernarda, 
opata i doktora Ko-
ścioła 
700  O BoŜe Błog., 
łaskę zdrowia dla 
Romana 
1800 + Tadeusz Wy-
rzykowski w I rocz. 
śmierci 
Piątek – 21 sierpnia-
św. Piusa X, papieŜa 
700 + Genowefa i 
Konstanty Izdebscy 
1800 Zbiorowa: + Ste-
fania, Jan, Zdzisław 
Karczowie, Janina i 
Michał Misztal 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Prz 9,1-6; Ps 

34,2-3.10-15; Ef 

5,15-20; J 6,56; 

J 6,51-58 

XX Niedziela zwykła; 16 sierpnia 2009 
• Ofiary składane  dziś na tacę są przeznaczone na  

Kościół św. Benedykta w Wawrze-Sadulu. 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 
• W okresie  wakacyjnym, w kaŜdy czawartek, jest 

czynna poradnia rodzinna, w godzinach 15.00-
17.00 
• W naszej parafii nastąpią zmiany personalne 

wśród księŜy. Ksiądz Sławomir Kielczyk został 
mianowany wikariuszem w parafii p.w. Wniebo-
wzięcia N.M.P. w Zerzniu. Natomiast do naszej 
parafii został skierowany ks. Konrad Hasior, do-
tychczasowy wikariusz parafii p.w. Narodzenia 
N.M.P. w Mińsku Mazowieckim. Ks. Kazimierz 
Zoch-Chrabołowski zastąpi dotychczasowego ka-
pelana Instytutu Kardiologii ks. Mariusza Wedziu-
ka, który zastał mianowany dyrektorem programo-
wym Radia „Warszawa”. Ks. Mariusz nadal bę-
dzie mieszkał i pomagał w naszej parafii. Zmiany 
nastąpią w tygodniu po  najbliŜszej niedzieli.  

 
Zapowiedzi przedślubne 

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 tutej-
szej 
 
Dariusz Golba, kawaler z parafii tutejszej  
i Marlena Iwona Kobrzyńska , panna zparafii 
tutejszej 
 

Michał Pisarczyk, kawaler z parafii tutejszej 
i Magdalena Król, panna z parafii św. Marii Mag-
daleny w Warszawie 
 

Z prasy katolickiej… 
 Idziemy 
• Trzy pretensje do Biblii – Zarzuty przeciwko 
prawdziwości Biblii dotyczą najczęściej stwierdzeń 

Jezus powiedział do 
tłumów: Ja jestem chle-
bem Ŝywym, który zstąpił 
z nieba. Jeśli kto spoŜy-
wa ten chleb, będzie Ŝył 
na wieki. Chlebem, który 
Ja dam, jest moje ciało za 
Ŝycie świata. Sprzeczali 
się więc między sobą 
śydzi mówiąc: Jak On 
moŜe nam dać /swoje/ 
ciało do spoŜycia? Rzekł 
do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam 
wam: JeŜeli nie będziecie 
spoŜywali Ciała Syna 
Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli Ŝycia 
w sobie. Kto spoŜywa 
moje Ciało i pije moją 
Krew, ma Ŝycie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. Ciało moje 
jest prawdziwym pokar-
mem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem. 
Kto spoŜywa moje Ciało 
i Krew moją pije, trwa 
we Mnie, a Ja w nim. Jak 
Mnie posłał Ŝyjący Oj-
ciec, a Ja Ŝyję przez Ojca, 
tak i ten, kto Mnie spoŜy-
wa, będzie Ŝył przeze 
Mnie. To jest chleb, który 
z nieba zstąpił - nie jest 
on taki jak ten, który jedli 
wasi przodkowie, a po-
umierali. Kto spoŜywa 
ten chleb, będzie Ŝył na 
wieki. 



na tematy przyrodnicze, historyczne i moralne – 
pisze Michał Wojciechowski. 

• Ewangelia opowiadana obrazem – Naszą mi-
sją jest szukanie sposobu dotarcia takŜe do tych 
ludzi, którzy chcieliby się czegoś więcej o Bogu 
i Kościele dowiedzieć, a nie mają śmiałości 
pytać o to teologów. – mówi nowy kierownik 
programów katolickich w TVP o. Rafał Sztejka 
SJ w rozmowie z Ireną Świerdzewską. 

• Gest Putina – Owszem, komunizm i nazizm 
upadły, ale skąd pewność, Ŝe nasi potęŜni sąsie-
dzi, razem lub osobno, nigdy juŜ nie zawrą ko-
lejnego paktu z diabłem? – pisze Jacek Karnow-
ski. 
 
Gość Niedzielny 
Nigdzie nie trzeba jechać. Podobno Polacy, 
a wśród nich tzw. celebryci, czyli osoby znane 
z tego, Ŝe są znane, coraz chętniej spędzają 
urlop w Polsce. Mogliby sobie pojechać w dale-
ki wiat ale nie—oni wolą Polskę. Dlaczego? Ks. 
Marek Garncarczyk 
 
Pielgrzym w czasach wygody. Mimo panujące-
go dziś wygodnictwa i medialnego zgiełku piel-
grzymi coraz chętniej wybierają grupy pokutne, 
wyciszone, nastawione na medytację. Szymon 
Babuchowski 
 
Niedziela 
Św. Jan Maria Vianney. PapieŜ przypomina 
sylwetkę świętego Proboszcza z Ars. Mówi 
o nim, Ŝe był „zakochany” w Chrystusie. Praw-
dziwym zaś sekretem jego duszpasterskiego 
sukcesu była miłość do Eucharystii. 
 
Z kart historii duszpasterstwa wojskowego w 
Polsce W 2009 r. obchodzimy 90. rocznicę po-
wołania biskupstwa polowego w naszym kraju. 

XX Niedziela zwykła – 
16.08 

Mądrość Ŝycia 
 
 Mądrość jest szlachetną 
cnotą, dzięki której moŜna 
osiągnąć cześć i długie 
Ŝycie. Płynie ona przede 
wszystkim z postawy praw-
dziwej miłości, która 
umoŜliwia zaparcie się 
siebie, odsunięcie na bok 
własnego ja, by ujrzeć to, 
co istotne w całej szeroko-
ści i głębi. Tylko niefałszo-
wana mądrość potrafi uka-
zać nam prawdziwą drogę 
w gąszczu zjawisk i prze-
prowadzić do Prawdy i 
śycia w domu Ojca. Idzie 
się tam przez miłość dającą 
nam obiektywny i uniwer-
salny obraz rzeczywistości, 
w której waŜny jest kaŜdy 
szczegół. W dzisiejszym 
czytaniu Słowa Mądrość 
przedstawiana jest jako 
gospodyni prowadząca 
wielki i bogaty dom. Cały 
zaś ósmy rozdział Księgi 
Przysłów przedstawia 
mądrość, która była przed 
stworzeniem świata i towa-
rzyszyła Bogu, jako twór-
cza moc. Wszystkie wypo-
wiedzi Starego Testamentu 
na temat mądrości i słowa 
BoŜego są przygotowaniem 
objawienia się Jezusa, jako 
Wcielonej Mądrości i 
Wcielonego Słowa BoŜego. 
W Jezusie Chrystusie od-
wieczna mądrość Boga i 
Słowo BoŜe stało się Cia-
łem, aby być dla nas Chle-
bem śycia. Nasze prośby 
modlitewne kierujmy do 
Niego o mądrość obiektyw-
nego i powszechnego wi-
dzenia naszego Ŝycia i 
zadania, które musimy 
wypełnić. 



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. 

Sobota – 22 sierpnia, 
NMP Królowej 
700  + Marek Goliński 
w 26. rocznicę śmierci 
1600 Ślub 
1700 Ślub 
1800 Ślub 
XXI Niedziela – 23 
sierpnia 
700  Za Parafian: + Eu-
genia Borkowska-
Morawska w 4 miesią-

ce po śmierci 
830  + Krystyna Oryga-
Helwich w 3. rocznicę 
śmierci 
1000 + Michał i Henry-
ka (k) Rodkiewicz w 
jej rocznicę śmierci 
1130 + Janina Nowik w 
30 rocznicę śmierci 
1800 + Stefan i Stefania 
Suscy 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas 
w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i za-
sadzkom 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 pie-
kła. Amen.  

Warto zatem zapoznać się z problematyką dusz-
pasterstwa wojskowego z racji święta Wojska 
Polskiego. Sławomir Błaut 
 

Uwięzieni w szkle Pijany jak Polak. A moŜe nale-
Ŝy juŜ mówić-pijany jak Polka? O problemie al-
koholowym wśród kobiet przeczytaj koniecznie w 
rekomendowanym tekście.  
Katarzyna Woynarowska 
 
W najnowszym "Tygodniku Powszechnym"  
 - rozmowa z księdzem profesorem Januszem 
Królikowskim z papieskiego Uniwerystetu 
w Rzymie na temat dogmatu o wniebowzięciu 
Maryi  
- artykuły o pielgrzymkach do sanktuariów maryj-
nych. 


