
deusz Kaczorowscy, 
Janina, Władysław i 
Józefa Kowalscy 
 
 Środa – 26 sierp-
nia, Uroczystość 
Najświętszej Maryi 
Panny Częstochow-
skiej 
700 + Jan Łaniewski 
w 24. rocznicę 
śmierci 
1800 Zbiorowa: -W 
intencji wynagradza-
jącej Najśw. Sercu 
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata;  
- o intronizację Naj-
św. Serca Pana Jezu-
sa w naszych ser-
cach, rodzinach, pa-
rafii, ojczyźnie  i 
całym świecie;  
 - o potrzebne łaski 
dla Sid Antoni 
 
Czwartek – 27 
sierpnia, wspomn. 
św.  Moniki 
700 + O Błogosła-
wieństwo BoŜe dla 
Małgorzaty i Sławo-

INTENCJE MSZALNE 

 XXI Niedziela 
zwykła  

23.08.2009 

XXI Niedziela zwy-
kła – 23 sierpnia 
700 Za parafian: + 
Eugenia Borkowska-
Morawska w 4 mie-
siące po śmierci 
830 + Krystyna Ory-
ga-Helwich w 3. 
rocznicę śmierci 
1000 + Michał i Hen-
ryka (k) (w rocznicę 
śmierci) Rodkiewicz 
1130  + Janina Nowik 
w 30 rocznicę śmierci 
1800  + Stefania i Ste-
fan Suscy 

 
Poniedziałek – 24 
sierpnia,  
wspomn. św. Bartło-
mieja 
700  + Klemens, Pela-
gia, Wincenty Król, 
Regina, Lucjan, Eu-
geniusz, Maria 
1800 + Zdzisław Bra-
nicki 
  
Wtorek – 25 sierp-
nia 
700 + int. wolna  
1800 + Weronika, Ta-

mira   
1800 + Zdzisław i 
Teresa Jaworscy 
  
Piątek – 28 sierp-
nia, wspomn. św. 
Augustyna 
700  int. wolna  
1800 Zbiorowa: + 
Wiktor Kacprzak w 
18. Rocznicę śmier-
ci, Marta i Włady-
sław Jabłonka, za 
zmarłych z całej ro-
dziny: Kacprzak i 
Jabłonka; Celina Ry-
bikowska  
 
 Sobota – 29 sierp-
nia, męczeństwo św. 
Jana Chrzciciela 
700  + Ludwik Pu-
dłowski 
1300 Ślub 
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Liturgia Słowa BoŜego XXI Niedziela zwykła; 23  sierpnia 2009 
 
• Dziś Ŝegnamy ks. Sławomira Kielczyka. Ks. Sła-

womir, nasz wikariusz będący od pięciu lat w Ani-
nie obecnie podąŜa na wezwanie Biskupa do nowej 
parafii, do Zerznia. Dziękujemy mu za piękne lata 
posługi i Ŝyczymy co najmniej takiej samej satys-
fakcji i radości na nowej parafii. Niech Matka Naj-
świętsza Wniebowzięta uprasza Mu wiele potrzeb-
nych łask. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 

• W środę, 26 sierpnia, przypada Uroczystość Najśw. 
Maryi Panny Częstochowskiej. Msze św. odprawi-
my o godz, 7.00 i 18.00. Zaparszamy do wspólnej 
modlitwy. 

• W okresie  wakacyjnym, w kaŜdy czawartek, jest 
czynna poradnia rodzinna, w godzinach 15.00-17.00 

• W dniach 30 sierpnia i 6 września w godzinach od 
9.00 do 13.00 przed kościołem w Międzylesiu (ul. 
Bursztynowa) odbędzie się zbiórka podręczników 
szkolnych. KaŜdy moŜe przynieść  niepotrzebne 
podręczniki I spośród przyniesionych wybrać nieod-
płatnie podręczniki do nastepnej klasy. Akcję or-
ganizują nauczycielki z Centrum Zdrowia Dziecka. 
Zapraszamy. 

• Od 2 września zaczynamy nowy cykl Kursu dla 
Narzeczonych. Spotkania godzinne będą miały mie-
jsce w salce katechetycznej, wejście od strony kan-
celarii parafialnej o godz 19.00. Zapraszamy. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

Artur Jan Popławski, kawaler z parafii św. Łukasza 
Ewangelisty w Warszawie 
i Dominika Paulina Piętka, panna z parafii tutejszej 
 
 

Z prasy katolickiej… 
 Idziemy 
• Co z „Solidarnością”? – Politycy, odwołując się do 
etosu „Solidarności”, czy powołując się na solidarno-
ściowe korzenie, często przesadzają, bo wielu z nich 
tym etosem „solidarności” w rzeczywistości nie było 
aŜ tak zafascynowanych. – mówi senator Maciej Pła-

Ucząc w synagodze w 
Kafarnaum Jezus powie-
dział: Kto spoŜywa moje 
Ciało i pije moją Krew, 
ma Ŝycie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu osta-
tecznym. A spośród Jego 
uczniów, którzy to usły-
szeli, wielu mówiło: 
Trudna jest ta mowa. 
KtóŜ jej moŜe słuchać? 
Jezus jednak świadom 
tego, Ŝe uczniowie Jego 
na to szemrali, rzekł do 
nich: To was gorszy? A 
gdy ujrzycie Syna Czło-
wieczego, jak będzie 
wstępował tam, gdzie był 
przedtem? Duch daje 
Ŝycie; ciało na nic się nie 
przyda. Słowa, które Ja 
wam powiedziałem, są 
duchem i są Ŝyciem. Lecz 
pośród was są tacy, któ-
rzy nie wierzą. Jezus 
bowiem na początku 
wiedział, którzy to są , co 
nie wierzą, i kto miał Go 
wydać. Rzekł więc: Oto 
dlaczego wam powiedzia-
łem: Nikt nie moŜe 
przyjść do Mnie, jeŜeli 
mu to nie zostało dane 
przez Ojca. Odtąd wielu 
uczniów Jego odeszło i 
juŜ z Nim nie chodziło. 
Rzekł więc Jezus do 
Dwunastu: CzyŜ i wy 
chcecie odejść? Odpowie-
dział Mu Szymon Piotr: 
Panie, do kogóŜ pójdzie-
my? Ty masz słowa Ŝycia 
wiecznego. A myśmy 
uwierzyli i poznali, Ŝe Ty 
jesteś Świętym Boga. 

Joz 24,1-2a.15-

17.18b; Ps 34,2-

3.16-23; Ef 5,21-32; 

J 6,63b.68b; J 



Ŝyński w rozmowie z Ireną Świerdzewską 

• Czym były złe duchy? – Prawdziwymi współpra-
cownikami szatana nie są umysłowo chorzy, wykrzy-
kujący bluźnierstwa, ale propagatorzy aborcji, euta-
nazji, bezboŜności i organizatorzy ludobójstwa. – 
pisze prof. Michał Wojciechowski. 

• Diakon z obrączką – Rodzina, diakonat stały i praca 
w mediach. W Ŝyciu Bogdana Sadowskiego wszystko 
układa się w jedną całość. – pisze Radek Molenda 
 
Gość Niedzielny 
Rodzina wygra Przyzwyczailiśmy się narzekać na 
stan rodziny w Polsce i na świecie. Nie bez powodu. 
Niektóre dane w tej dziedzinie są zatrwaŜające. Na 
przykład we Francji dramatycznie rośnie liczba dzieci 
urodzonych poza małŜeństwem. W 1980 roku było 
ich 11,4 proc., a w 2006 r. aŜ 50 proc.! Co drugie 
dziecko rodzi się poza małŜeństwem. Ks. Marek 
Garncarczyk 
 
Bitwa o rodzinę. Coraz mniej ludzi wchodzi w 
związki małŜeńskie. Ci, którzy juŜ się na to decydują, 
robią to w późniejszym wieku. Dramatycznie wzrasta 
liczba rozwodów. Rodziny mają mniej dzieci, za to 
procent osób urodzonych poza małŜeństwem rośnie w 
zawrotnym tempie. Coraz częściej dzieci wychowuje 
tylko jedno z rodziców. Szymon Babuchowski 
 
Niedziela 
Kapłani w Kazachstanie 
Z abp. Tomaszem Petą o jego kapłańskiej drodze i 
kapłanach pracujących w Kazachstanie - rozma-
wia prof. Krystyna Czuba 
Kapłańska słuŜba w Kazachstanie to chodzenie po 
wodzie z Chrystusem, które okazuje się być łatwiej-
sze niŜ chodzenie po asfalcie. 
 
Pióro z róŜańca 
Zanim został dyrektorem Programu 2 Polskiego Ra-
dia przez lata był wydawcą i redaktorem pism, ale 
przede wszystkim wziętym filozofem i publicystą. 
Jest ojcem pięciorga dzieci. 
Julian Kostrzewa 

XXI Niedziela zwykła – 
23.08 

 
 Tak Chrystusowi 

 
 Są w Ŝyciu sytuacje, w 
których trzeba się jasno i 
zdecydowanie opowie-
dzieć: tak lub nie. Taka 
decyzja moŜe dotyczyć 
osoby, rzeczy, idei lub 
jakiejkolwiek waŜnej 
Ŝyciowo sprawy. Nie 
zawsze takie postano-
wienie jest łatwe i bez 
wahania. Taka decyzja 
musi mieć mocny funda-
ment oparcia. W dzisiej-
szej liturgii uczestniczy-
my w takiej scenerii: 
wyboru i decyzji, za 
Bogiem czy za boŜkami, 
za czy przeciw Chrystu-
sowi. Chodzi o jasną 
decyzję wiary, od której 
zaleŜy nasze zaangaŜo-
wanie się w Ŝyciu ro-
dzinnym, zawodowym, 
społecznym i kultural-
nym. Wiara jest Ŝyciem: 
wzmacnia się, wzrasta 
lub niknie i zamiera. By 
rozwijała się potrzebuje 
ciągłego praktykowania, 
obrony i aplikacji do 
konkretnych potrzeb 
Ŝycia osobistego i spo-
łecznego. Oczywiście, Ŝe 
suponuje teŜ znajomość 
całej prawdy i rzeczywi-
stości, jaką jest Jezus 
Chrystus – Jego Mistycz-
ne Ciało – Lud BoŜy, z 
którym On zawarł Nowe 
Przymierze i karmi Swo-
im Ciałem. 



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. 

1500 Ślub 
1600 Ślub 
1700 Ślub 
1800  + Stanisław i Ma-
rianna Parzyszek 
1900 Ślub 
 
XXII Niedziela zwy-
kła – 30 sierpnia 
700  Za parafian: Anto-
nina(k), Marian, Bro-

nisław, Mikołaj 
830 + Marianna Zalew-
ska 
1000  + Int. Rodziny 
RóŜańcowej 
1130  + Ferdynand Ko-
strzyński w 2. rocznicę 
śmierci 
1800  + Bronisław 
Giermakowski, Jan i 
Janina Kotowscy 

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.  

By nie przegrać Ŝycia! 
Z ks. Władysławem Zązlem - kapelanem Związku 
Podhalan, proboszczem parafii Kamesznica w die-
cezji bielsko-Ŝywieckiej, diecezjalnym duszpaste-
rzem trzeźwości, członkiem Zespołu Apostolstwa 
Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski - 
rozmawia Piotr Jackowski 
Pić nieduŜo – to nic duŜego, ale nie pić wcale – to do-
piero coć, lecz na to trza chłopa, no i baby teŜ. 
 
W najnowszym "Tygodniku Powszechnym"  
 - o alkoholu zatruwającym ciała i dusze oraz o alkoho-
lizmie niszczącym nasze społeczeństwo, 
 - O religijności chrześcijan, dawaniu świadectwa przez 
miłość chrześcijańską i dialogu międzywyznaniowym 
O wierze dojrzałej lub o dojrzałości wiary w artykule 
„Duszpasterstwo sosny” 
Ponadto: dodatek specjalny: Rok 1989 Solidarność 


