
nisławy 
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800 + Bronisława (k) 
1800 + za poległych 
podczas II Wojny 
Światowej 
Środa – 02 września 

700 + Stefania Muller, 
Stefania Prokurat, Ste-
fania Ejsmont 
800 + Stefan Lasota 
800 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introni-
zację Najśw. Serca 
Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - dz. za 
otrzymane łaski, z 
prośbą o szczęśliwą 
operację i rychły po-
wrót do zdrowia dal 
Barbary; + Jan Góral-
czyk w 5 r.śm, Anna, 
Edward i ElŜbieta Gó-
ralczyk; + Stefania i 
Władysław RóŜyccy, 
Stanisława (k) Strupiń-
ska; + Mieczysław 

INTENCJE MSZALNE 

 XXII Niedziela 
zwykła  

30.08.2009 

XXII Niedziela zwy-
kła – 30 sierpnia 

700   za parafian; Anto-
nina (k), Marian, Bro-
nisław i Mikołaj 
830  + Marianna Zalew-
ska 

1000 – intencja Rodziny 

RóŜańcowej. – aby 
Słowo BoŜe było lepiej 
poznawane , bardziej 
słuchane i przeŜywane 
jako źródło wolności i 
radości; - aby chrześci-
janie w Laosie, Kambo-
dŜy i Myanmarze wo-
bec wielkich trudności, 
z jakimi często się zma-
gają, nie tracili odwagi, 
by głosić swoim bra-
ciom Ewangelię, pokła-
dając ufność w mocy 
Ducha Św. 
1130  + Ferdynand Ko-
strzyński w 2 r.śm. 
1800  + Bronisław Gier-
makowski, Jan i Janina 
Kotowscy 

Poniedziałek; - 31 
sierpnia 

700  + Ludwik i Janina 
Milik 
1800  + Regina  
Wtorek – 01 września, 
wspomnienie bł. Bro-

Gajewski w 30 dni po 
śm.; + Stefan Bujalski 
Czwartek – 03 wrze-
śnia; wspomnienie 

św. Grzegorza Wiel-
kiego, papieŜa i dok-

tora Kościoła 
700 + Aleksandra (k), 
Piotr, Prakseda, Wła-
dysław, Maria, Jadwi-
ga, Witold, Tadeusz 
800  + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
1800 + Marian Chmiel 
w 20 r.śm. 
Piątek – 04 września 

700 wolna 

800 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
1630 + Franciszka (k) i 
Władysław Białek 
1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Stefania, 
Jan, Zdzisław Karcz, 
Janina i Michał Misztal 
Sobota – 05 września 
700 + Bronisława (k) 
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Liturgia Słowa BoŜego XXII Niedziela zwykła; 30  sierpnia 2009 
 
• Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna posługę duszpa-

sterską w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Konrad 
Hasior. Wczwartym roku kapłaństwa przychodzi do nas 
Ks. Konrad z parafii w Mińsku Maz. śyczymy mu wielu 
łask BoŜych, poczucia pełnienia misji w Duchu Świętym 
i wstawiennictwa Matki Najświętszej. Szczęść BoŜe 
w pracy. 

• Posługę kapelana w Instytucie Kardiologii zakończył 
Ks. Mariusz Wedziuk. Został on powołany na stanowisko 
dyr. programowego diecezjalnego Radia Warszawa. 

W jego miejsce Ks. Abp Henryk Hozer wyznaczył 
Ks. Kazimierza Zoch-Chrabołowskiego. Ks. Kazimierz 
przez ponad 30 lat pełnił posługę proboszcza w kilku 
parafiach naszej diecezji. Od dziś przyjmuję kapelanię w 
tym jakŜe waŜnym Instytucie SłuŜby Zdrowia. 

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

• Pierwszy września to rozpoczęcie nowego Roku Szkol-
nego. Dzieci i młodzieŜ, rodziców, nauczycieli 
i wychowawców zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.00 
w intencji rozpoczynającego się Roku Szkolnego. 

• W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 od-
będzie się poświęcenie przyborów szkolnych dzieci 
klas “0” i “I” 

• Pierwszego września obchodzimy 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Na uroczystą Mszę św. za wszyst-
kich poległych zapraszamy na godz. 18.00 

• W Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy od godz. 15.00 
na Wystawienie Najśw. Sakramentu, Koronkę do 
Miłosierdzia BoŜego i RóŜaniec. 

• W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź św. od godz. 6.30. 
O godz. 9.00 rozpocznie się Komunia św. chorych 
w domach. Prosimy o zgłaszanie osób chorych w zakrystii. 
Po południu o godz. 16.00 rozpocznie się spowiedź dzieci, 
młodzieŜy i starszych. Msza św. będzie odprawiona o godz. 
16.30. Tego dnia kancelaria parafialna nieczynna. 

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii słuŜąc pomocą rodzi-
nom i narzeczonym jest czynna w kaŜdy czwartek 
w godzinach 19.00-21.00, wejście do kancelarii. 

• Od 2 września zaczynamy nowy cykl Kursu dla Narzec-
zonych. Spotkania godzinne będą miały miejsce w salce 
katechetycznej, wejście od strony kancelarii parafialnej o 
godz 19.00. Zapraszamy. 

• W dniach 30 sierpnia i 6 września w godzinach od 9.00 do 
1 3 . 0 0  p r z e d  k o ś c i o ł e m  w  M i ę d z y l e s i u  
(ul. Bursztynowa) odbędzie się zbiórka podręczników szkol-
nych. KaŜdy moŜe przynieść  niepotrzebne podręczniki I 
spośród przyniesionych wybrać nieodpłatnie podręczniki do 

Zebrali się u Niego faryzeusze 
i kilku uczonych w Piśmie, 
którzy przybyli z Jerozolimy. I 
zauwaŜyli, Ŝe niektórzy z Jego 
uczniów brali posiłek nieczy-
stymi, to znaczy nie obmytymi 
rękami. Faryzeusze bowiem, i 
w ogóle śydzi, trzymając się 
tradycji starszych, nie jedzą, 
jeśli sobie rąk nie obmyją, 
rozluźniając pięść. I /gdy 
wrócą/ z rynku, nie jedzą, 
dopóki się nie obmyją. Jest 
jeszcze wiele innych /zwycza-
jów/, które przejęli i których 
przestrzegają, jak obmywanie 
kubków, dzbanków, naczyń 
miedzianych. Zapytali Go więc 
faryzeusze i uczeni w Piśmie: 
Dlaczego Twoi uczniowie nie 
postępują według tradycji 
starszych, lecz jedzą nieczysty-
mi rękami? Odpowiedział im: 
Słusznie prorok Izajasz powie-
dział o was, obłudnikach, jak 
jest napisane: Ten lud czci 
Mnie wargami, lecz sercem 
swym daleko jest ode Mnie. 
Ale czci Mnie na próŜno, 
ucząc zasad podanych przez 
ludzi. Uchyliliście przykazanie 
BoŜe, a trzymacie się ludzkiej 
tradycji, /dokonujecie obmy-
wania dzbanków i kubków. I 
wiele innych podobnych 
rzeczy czynicie/. Potem przy-
wołał znowu tłum do siebie i 
rzekł do niego: Słuchajcie 
Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! 
Nic nie wchodzi z zewnątrz w 
człowieka, co mogłoby uczy-
nić go nieczystym; lecz co 
wychodzi z człowieka, to czyni 
człowieka nieczystym. Z 
wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego pochodzą złe myśli, 
nierząd, kradzieŜe, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, prze-
wrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. Całe to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka 
nieczystym. 

Pwt 4,1-2.6-8;  
Prawy zamieszka w domu 
Twoim, Panie 
Jk 1,17-18.21b-22.27;  
Mk 7,1-8.14-15.21-23 



nastepnej klasy. Akcję organizują nauczycielki z Centrum 
Zdrowia Dziecka. Zapraszamy. 

• Wielkie podziękowania kierujemy do Was wszystkich, 
a  zczególnie darczyńców i pomysłodawców Stołu Słowa 
BoŜego—ambonki. Spełniając warunki liturgii, funkcjonal-
ności i estetyki ambonka naleŜy do najistotniejszych ele-
mentów kościoła. 

• Ministranci. W sobotę 5 września o godz. 11.00 zapraszamy 
Was wszystkich na powakacyjną zbiórkę. Jednym z tematów 
będzie organizacja ogniska.  

• Za tydzień zbiórka do puszki będzie przeznaczona na KUL. 
 
Zapowiedzi przedślubne 
Artur Jan Popławski, kawaler z parafii św. Łukasza Ewange-
listy w Warszawie 
i Dominika Paulina Piętka, panna z parafii tutejszej 
Mateusz Paweł Nomańczuk, kawaler z par. tutejszej i Diana 
Kusiak panna z par. M.B. Częstochowskiej w Warszawie 
Paweł Walasek, kawaler z Otwocka Wielkiego i Zofia Fijał-
kowska, panna z par. tutejszej 
 
 
Z prasy katolickiej… 
 Idziemy 
• Łzy w Lublinie – Nikt nie umiał wytłumaczyć, dlaczego z obrazu Matki 
BoŜej leciały łzy. O pamiętnych wydarzeniach w katedrze lubelskiej – 
pisze Marta Troszczyńska. 
• Nigdy więcej wojny – Nie mogłem tu nie przybyć jako papieŜ – powie-
dział Jan Paweł II w Oświęcimiu. Historyczną wizytę z 1979 r. przed-
stawia w obszernym raporcie Barbara Sułek-Kowalska. 
• „Jak to jest z Komunią na rękę” – MoŜna stwierdzić, Ŝe sprawa jest 
jasna i Ŝe wiadomo, czego się trzymać. Niby tak, ale kiedy patrzę na 
rzeczywistość, przychodzi mi na myśl, Ŝe byłoby dobrze, gdyby Kościół 
hierarchiczny wypowiedział raz jeszcze, tyle, Ŝe dobitniej, kilka słów 
wyjaśnienia. MoŜe wówczas nie byłoby zbędnych dyskusji podczas 
udzielania Komunii św. – pisze ks. Dariusz Kowalczyk SJ. 
Gość Niedzielny 
• Katolicy na walizkach - Marcin Jakimowicz. W czasie wakacji 

Kościół katolicki staje się gigantycznym biurem podróŜy. Jest naj-
większym organizatorem letniego wypoczynku dla setek tysięcy 
dzieci i młodzieŜy. 

Tygodnik Powszechny 
• Czy polskie Społeczeństwo naprawdę się sekularyzuje?         „Komu 

bije dzwonek?” czyli o stanie nauczycielskim w przededniu roku 
szkolnego 

• UCHO IGIELNE czyli dodatek specjalny dla przedsiębiorców 
• O Expressie Licheńskim w artykule „Twarze Lichenia” 
• O ewangelizacji nowej kultury medialnej 
• O Polsce z września 1939 
Niedziela 
• Kapłani w Kazachstanie Z abp. Tomaszem Petą o jego kapłańskiej 

drodze i kapłanach pracujących w Kazachstanie - rozmawia prof. 
Krystyna Czuba. Kapłańska słuŜba w Kazachstanie to chodzenie po 
wodzie z Chrystusem, które okazuje się być łatwiejsze niŜ chodzenie 
po asfalcie. 

• Pióro z róŜańca. Zanim został dyrektorem Programu 2 Polskiego 
Radia przez lata był wydawcą i redaktorem pism, ale przede wszyst-

XXII Niedziela zwykła – 
30.08 

 
 Wiara w uczynkach 

 
 „Wszelkie zło z wnętrza 
człowieka pochodzi… i 
czyni człowieka nieczy-
stym. Z wnętrza bowiem, 
z serca ludzkiego, pocho-
dzą złe myśli… podstęp, 
wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha i głupota” – 
mówi dziś w Ewangelii 
Jezus z Nazaretu. Zło 
niszczy doskonałość ziemi 
i podkopuje najtwardsze 
nawet fundamenty ludz-
kich decyzji. I oto Słowo 
Zbawiające wydało walkę 
grzechowi. Chrystus bo-
wiem zastał religię obmy-
wania rąk, czci oddawanej 
Bogu wargami i gąszcz 
zasad prawnych wydawa-
nych przez ludzi, które 
kontrastowo sąsiadowały 
z doskonale zorganizowa-
ną działalnością świątyni 
Jerozolimskiej, wypełnia-
jącej misję zbawiania 
przez czyny miłosierdzia, 
a więc wcielania Słowa w 
czyn. Jest takie Słowo, 
które nie przeminie, bo 
jest duchem i Ŝyciem 
Boga śywego – Jezusa 
Chrystusa. Kto słucha 
Słowa BoŜego i wprowa-
dza je w czyn, czyli urze-
czywistnia w Ŝyciu, ten 
uczestniczy w ciągłej 
liturgii uświęcania ziemi, 
swoimi myślami i czyna-
mi. O tym decyduje 
„serce” – czyli czystość 
intencji i szczerość we-
wnętrznej postawy. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;      

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00;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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
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 ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

Luft 
800  + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
1500 Jubileusz 

1600 - ślub 
1700 - ślub 
1800 + Jan Wojtkiewicz 
w 13 r.śm, Anna i Fran-
ciszek Jakubowscy 
XXIII Niedziela zwykła 

– 06 września 
700   za parafian;  

830  + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
1000 intencja Radia Ma-

ryja 

1130  + Marian Fluksik i 
jego Rodzice 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Gabriel Pluta: + Stani-
sław, Sabina, Franciszek, 
Barbara Mroczek; + Re-
gina Jedynak 
1800  + Jan Pryzmont 

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.  

kim wziętym filozofem i publicystą. Jest ojcem pięciorga dzieci. 

• Julian Kostrzewa—By nie przegrać Ŝycia! Z ks. Władysławem Zązlem 
- kapelanem Związku Podhalan, proboszczem parafii Kamesznica w 
diecezji bielsko-Ŝywieckiej, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, 
członkiem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji 
Episkopatu Polski - rozmawia Piotr Jackowski Pić nieduŜo – to 
nic duŜego, ale nie pić wcale – to dopiero coś, lecz na to trza 
chłopa, no i baby teŜ. 

 
W najnowszym "Tygodniku Powszechnym"  
 - o alkoholu zatruwającym ciała i dusze oraz o alkoholizmie 
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 
 
 
 
 


