
Krupińscy 
1800 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
1800  + Marianna i Bro-
nisław Kucharczuk 
Środa – 09 września 

700 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800 wolna 

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; - o 
zdrowie i bł. BoŜe dla 
Moniki , Adama, We-
roniki Pyszkiewicz w 
17 r. ślubu; + Lech 
Kalinowski, Jan Skała;  
+ Katarzyna, Ludwika 
i Marianna Kozłow-
skie; + Marek Nowicki 
w 10 r.śm. 
Czwartek – 10 wrze-

śnia;  
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800  wolna 

1800 + Józefa (k) 
Szczęsna w 21 r.śm. 

INTENCJE MSZALNE 

 XXIII Niedziela 
zwykła  

06.09.2009 

XXIII Niedziela zwy-
kła – 06 września 

700   za parafian;  
830  + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
1000 intencja Radia 

Maryja za Ojca św. , 

Kościół, Ojczyznę, Ra-

dio Maryja, Nasz 

Dziennik 
1130  + Marian Fluksik i 
jego Rodzice 
1300 zbiorowa: 
chrzest: Gabriel Pluta, 
Mikołaj Ciaś: + Stani-
sław, Sabina, Franci-
szek, Barbara Mroczek; 
+ Regina Jedynak 
1800  + Jan Pryzmont 

Poniedziałek; - 07 
września; wspomnie-
nie bł. Ignacego Kło-

potowskiego 
700  + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800  + Józefa (k) Pu-
dłowska, Zofia Sawic-
ka 
1800 + Danuta Galus  
Wtorek – 08 września, 

Święto Narodzenia 
NMP 

700 + Mieczysław Dę-
bowski 
800 + Janina i Ryszard 

Piątek – 11 września 
700 + Kazimierz Za-
jączkowski w 24 r.śm. 
800  + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
1800  zbiorowa za 
zmarłych:  
Sobota – 12 września; 
Wspomnienie Najśw. 

Imienia Maryi 
700 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800  + Henryk Bereda w 
15 r.śm, Leokadia, 
Maria, cr. Beredów i 
Kaniowskich 
1700 - ślub 
1800 + Jerzy Rej w 7 
r.śm., Aleksander Ło-
patek 
XXIV Niedziela zwy-

kła – 13 września 
700   za parafian; + 
Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
830  + Józef i Józefa 
(k), Andrzej, Adam, 
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Liturgia Słowa BoŜego XXIII Niedziela zwykła; 06 września 2009 
• Obecny rok kościelny jest przez Ojca Św. Benedykta 

XVI ogłoszony Rokiem Kapłańskim. W naszym 
dekanacie anińskim zapraszamy do wspólnej modli-
twy za kapłanów wszystkich wiernych, a szczególnie 
drogich Rodziców i Rodzeństwo kapłanów, braci i 
sióstr zakonnych. Msza św., Adoracja Najśw. Sakra-
mentu wraz z naboŜeństwem za kapłanów rozpocznie 
się jutro, tj. 07 września 2009 o godz. 18.00 i potrwa 
do godz. 19.30. Maryjo, Matko Kapłanów, módl się 
za nami. 

• Dziś, zbiórka do puszki Dar serca będzie przeznac-
zona na KUL. 

• Dziś, na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 
poświęcenie przyborów szkolnych dzieci klas “0” i 
“I” 

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii słuŜąc pomocą 
rodzinom i narzeczonym jest czynna w kaŜdy 
czwartek w godzinach 19.00-21.00, wejście do kance-
larii. 

• Od 2 września rozpoczęliśmy nowy cykl Kursu dla 
Narzeczonych. Spotkania godzinne odbywają się 
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 13.00 przed kościołem w Międzylesiu  
(ul. Bursztynowa) odbędzie się zbiórka podręczników 
szkolnych. KaŜdy moŜe przynieść  niepotrzebne po-
dręczniki I spośród przyniesionych wybrać nieodpłat-
nie podręczniki do nastepnej klasy. Akcję organizują 
nauczycielki z Centrum Zdrowia Dziecka. 
Zapraszamy. 

• KsięŜa Orioniści zapraszają młodzieŜ gimnazjalną do 
świetlicy środowiskowej Trampolina, przy ul. Od-
sieczy Wiednia 13 słuŜąc pomocą, zajęciami, warszta-
tami. Więcej informacji na folderze, który jest wywi-
eszony w gablocie. 

• W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę, będą 
przeznaczone na potrzeby WyŜszego Seminarium 
Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

• Po wakacyjnej przerwie zapraszamy dzieci do aktyw-
nego udziału w liturgii Mszy św. o godzinie 11:30. 
Próby zespołu fletowego odbywają się w dni po-
wszednie w szkole oraz w niedziele, pół godziny 
przed Mszą św. Więcej informacji u p. Organisty. 

• 101 Warszawska DruŜyna Harcerek Pratum i 145 

Jezus opuścił okoli-
ce Tyru i przez Sy-
don przyszedł nad 
Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posia-
dłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu 
głuchoniemego i 
prosili Go, Ŝeby 
połoŜył na niego 
rękę. On wziął go na 
bok, osobno od tłu-
mu, włoŜył palce w 
jego uszy i śliną 
dotknął mu języka; a 
spojrzawszy w nie-
bo, westchnął i rzekł 
do niego: Effatha, to 
znaczy: Otwórz się! 
Zaraz otworzyły się 
jego uszy, więzy 
języka się rozwiąza-
ły i mógł prawidło-
wo mówić. /Jezus/ 
przykazał im, Ŝeby 
nikomu nie mówili. 
Lecz im bardziej 
przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgła-
szali. I pełni zdu-
mienia mówili: Do-
brze uczynił wszyst-
ko. Nawet głuchym 
słuch przywraca i 
niemym mowę. 

Iz 35,4-7a;  

Chwal, duszo, Pana, 
Stwórcę swego 
Jk 2,1-5;   

Mk 7,31-37 



Warszawska DruŜyna Harcerzy Impeesa zapraszaja 
dziewczynki i chłopców z klas IV-VI na zbiórkę na-
borową. Dziewczynki zapraszamy w piątek 11-
.09.2009 o godz. 17.00 do SP 218, a chłopców w 
sobotę 12.09.2009 o godz. 10.00 do SP 218 

• Z racji obchodzonego Roku Kapłańskiego zaprasza-
my do Kiosku Parafialnego po publikacje związane 
z patronem tego roku - św. Janem Marią Vianney. 
Zachęcamy do zapoznania się z modlitewnikiem Do 

serca Twego Królu Królów. 
 
Zapowiedzi przedślubne 
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 
Mariusz Michał Markowski, kawaler z parafii tutejszej 
i Aneta Gawryszewska, panna z Miedzeszyna 
 
Z prasy katolickiej… 
 Idziemy 
• Z okazji 70.rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej – Nie-

mieccy i polscy biskupi potępiają zbrodnie wojenne – czyta-
my w oświadczeniu przewodniczących Episkopatów Polski i 
Niemiec. 

• „Jak mówić dzisiaj o Bogu?” – śyjemy w czasach wielkiej 
ucieczki od rzeczywistości w świat pozorów - pisze o. prof. 
Jacek Salij OP. 

• Szpitale według prawa handlowego – co to oznacza dla 
pacjenta, wyjaśnia Irena Świerdzewska. 

Niedziela 

• Temat numeru „Ojciec zastępczy”. Jak nie ma dziecka - 
„pomoc sąsiedzka”!Anna Maślana „Partner nie moŜe ci 
dać wymarzonego dziecka? Mogę pomóc...” – w Internecie 
znajdziemy setki takich i podobnych ogłoszeń. W czasach 
gdy o bezpłodności mówi się coraz więcej, wciąŜ bardziej 
szukamy sposobów, by problem ominąć, niŜ rozwiązać. 
MoŜe zamiast upokarzać samego siebie i „kupować nasie-
nie”, warto poszukać innej drogi. 

• Z troski o historyczną prawdę Ks. Ireneusz Skubiś Musi-
my mieć świadomość, Ŝe zbrodniarze wojenni byli konkret-
nymi Niemcami, a takŜe konkretnymi Rosjanami, którzy 
odegrali tragiczną rolę w niszczeniu spokoju świata i pono-
szą odpowiedzialność za wymordowanie milionów ludzi. I o 
tym trzeba pamiętać, Ŝeby taka historia się nie powtórzyła. 

• AsyŜ w Krakowie Z kard. Stanisławem Dziwiszem - me-
tropolitą krakowskim - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś 
Jesteśmy mieszkańcami globalnej wioski, w której dystans 
między ludźmi zostaje wyraźnie skrócony.  

XXIII Niedziela zwykła – 
6.09 

 
 Oni w ciszy słyszą 

 
 Często jesteśmy z bliźni-
mi anonimowi. JeŜeli 
jednak ktoś do nas prze-
mówi i usłyszymy jego 
głos, wtedy dzieje się coś 
dziwnego. JuŜ nie jeste-
śmy sobie obcy. Prowadzi-
my rozmowę, stajemy się 
przyjaciółmi. Są jednak 
ludzie, którzy nie są 
wprawdzie niemi i głusi, 
ale trudno im nawiązać 
kontakt z drugimi i two-
rzyć więzy. W takim przy-
padku trzeba zacząć 
„słuchać” drugiego czło-
wieka i w sercu szukać 
odpowiedzi. Tym bardziej 
trzeba zbliŜyć się do Jezu-
sa i prosić, by dotknęło nas 
Jego Słowo i uzdrowiła 
Jego ręka. Chrystus nie 
przechodzi obojętnie obok 
nieszczęścia. „On dobrze 
uczyni wszystko, nawet 
głuchym słuch przywraca i 
niemym mowę”. U Boga 
liczy się kaŜdy człowiek, a 
zwłaszcza ten biedny, 
chory i nieszczęśliwy, bo 
nie szata zdobi człowieka. 
Dlatego wiara nasza tym 
bardziej nie moŜe mieć 
względu na  osoby. 
„Effeta” – to znaczy 
otwórz się, słuchaj, bo to 
cudowna rzecz. Gotowość 
do słuchania, to podstawo-
wy warunek liturgii Słowa. 
Ale to wszystko powstaje 
z milczenia i ciszy serca. 
Tu jest kryjówka, do której 
klucz ma dobroć; a jest to 
uniwersalny klucz do 
głuchych i niemych w 
duchu. 



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. 

Stanisław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 

1000 + kpt. Tadeusz Za-
chara w rocz. bitwy pod 
Bzurą 

1130  - dz.-bł. w 12 r. 
zawarcia sak. małŜeń-
stwa Aleksandry i Ada-
ma z prośbą o wszelkie 
potrzebne łaski od Boga 
Miłosiernego i nieustają-
cą pomoc Maryi dla Ju-

bilatów ich dzieci: Janka, 
Ani, Marysi oraz Rodzi-
ców 
1300  - dz.-bł. w 20 r. 
ślubu pp Katarzyny i 
Piotra, w 8 r. ślubu pp 
Agnieszki i Marcina, 
oraz w 55 r. ślubu pp 
Krystyny i Stanisława 
1800  + Helena Godlew-
ska w 2 r.śm. 

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.  

Gość Niedzielny 
• Rząd złamał deklarację prorodzinną. Bogumił Łoziński 

Rząd nie dotrzymał zobowiązań prorodzinnych złoŜonych 
Kościołowi. Z blisko dziesięciu punktów zapisanych w spe-
cjalnej deklaracji rządowo- kościelnej nie spełnił Ŝadnego, 
mimo Ŝe zobowiązał się do określonych działań w konkretnym 
terminie. 

• Nie ma polskiego śladu - mówi "Gościowi" prokurator 
Ewa Koj. MoŜna wykluczyć udział słuŜb specjalnych PRL w 
zamachu na Jana Pawła II – mówi „Gościowi” prokurator Ewa 
Koj, naczelnik pionu śledczego katowickiego oddziału IPN 

W najnowszym "Tygodniku Powszechnym"  
 W ostatnim Tygodniku Powszechnym nr 36(3139)  (6 września 
2009) historia o tym, jak „tańczyć poza korowodem” czyli arcy-
ciekawy wywiad z Abp. Alfonsem Nossolem – emerytowanym 
ostatnio biskupem opolskim. 
Ponadto - duŜo o kulturze, ekonomii, historii i religii, a w felieto-
nie Jana Klaty: numer komórki do Pana Boga i o tym, jak próbu-
jemy dopasować nasz obraz Boga do naszych ziemskich schema-
tów.  


