
ce 
1800 zajęta 

1800  + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
Wtorek – 15 września, 
wspomnienie NMP Bo-

lesnej 
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800 – dz. za otrzymane 
oraz łaski z prośbą o 
zdrowie i bł. BoŜe dla 
Lucyny Źółkowskiej w 
82. urodziny 
1800  - dz. –bł. PP Hanny i 
Stanisława Galant w 41 r. 
ślubu 

Środa – 16 września, 
wspomnienie św. mę-

czenników Korneliusza, 
papieŜa i Cypriana, 

biskupa 
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800 + Jan i Leokadia 
Urban 

1800  zbiorowa:  
Czwartek – 17 wrze-

śnia;  
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800  - o bł. BoŜe i zdrowie 
dla Piotra z okazji 25. R. 
urodzin 

1800 + Wiesława (k) Ja-
worska 

Piątek – 18 września, 
święto św. Stanisława 

Kostki, zakonnika, pa-

INTENCJE MSZALNE 

 XXIV Niedziela 
zwykła  

13.09.2009 

XXIV Niedziela zwykła 
– 13 września 

700   + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
830  + Józef i Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 

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

1130  - dz.-bł. w 12 r. za-
warcia sak. małŜeństwa 
Aleksandry i Adama z 
prośbą o wszelkie po-
trzebne łaski od Boga 
Miłosiernego i nieustającą 
pomoc Maryi dla Jubila-
tów ich dzieci: Janka, 
Ani, Marysi oraz Rodzi-
ców 
1300  - dz.-bł. w 20 r. ślu-
bu pp Katarzyny i Piotra, 
w 8 r. ślubu pp Agnieszki 
i Marcina, oraz w 55 r. 
ślubu pp Krystyny i Stani-
sława 
1715 – RóŜaniec Fatimski 
1800  + Helena Godlewska 
w 2 r.śm. 
Poniedziałek; - 14 wrze-
śnia; Święto PodwyŜsze-

nia KrzyŜa Świętego 
700  + Wiktor Malinowski 
w 18 r. śm., ojciec Józef, 
siostra Kazimiera 
800  + Bronisława, Janina, 
Eugenia, Jan i ich Rodzi-

trona Polski  
700 + Stanisław Woch-
niak w 30. r.śm. 
700  + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800 – o zdrowie dla Geno-
wefy Kurnawa, + Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak 
1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Zbigniew Bień-
kowski; + Mateusz, Ma-
rianna i ElŜbieta Arlak, 
Jan Przybysz, Alfons i 
Weronika Wawrzyniak, 
Franciszek Nowacki; + 
Sławek, Ryszard i Broni-
sława (k) 

Sobota – 19 września;  
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800  + Tomasz Buzecki 
1600 - ślub 
1700 - ślub 
1800 + Regina 
XXV Niedziela zwykła – 

20 września 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXIV Niedziela zwykła;  

13 września 2009 
• Witamy z radością Salve Regina. Dzięku-

jemy wszystkim, którzy tworzą nasz mie-
sięcznik i zapraszamy na dyŜury w kaŜdy 
piątek po wieczornej Mszy św. do pokoju 
redakcyjnego nad organistówką. Dziękuje-
my harcerzom za rozprowadzanie aktualne-
go numeru. 

• Rozpoczynamy przygotowanie dzieci i ro-
dziców do Pierwszej Komunii św. w 2010 
roku. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 
pierwsze spotkanie organizacyjne dla Ro-
dziców w dolnej kaplicy, a dla dzieci spo-
tkanie w kościele. 

• Do pierwszej niedzieli października trwają 
zapisy kandydatów do Sakramentu Bierz-
mowania, którego udzielenie planowane 
jest pod koniec bieŜącego roku. Uczniów 
klas 3 gimnazjum i osoby starsze zaprasza-
my do kancelarii parafialnej i na stronę in-
ternetową naszej parafii. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego 
spotkania i spędzenia czasu przy kawie i 
ciastku po kaŜdej niedzielnej Mszy św. 

• Jutro obchodzimy Święto PodwyŜszenia 
KrzyŜa Św.. Msze św. będą odprawione o 
godz. 7,8 i 18. 

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

• KsięŜa Orioniści zapraszają młodzieŜ gim-
nazjalną do świetlicy środowiskowej Tram-

polina, przy ul. Odsieczy Wiednia 13 słuŜąc 
pomocą, zajęciami, warsztatami. Więcej 
informacji na folderze, który jest wywi-

Potem Jezus udał się ze 
swoimi uczniami do wio-
sek pod Cezareą Filipową. 
W drodze pytał uczniów: 
Za kogo uwaŜają Mnie 
ludzie? Oni Mu odpowie-
dzieli: Za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za jednego z proro-
ków. On ich zapytał: A wy 
za kogo mnie uwaŜacie? 
Odpowiedział Mu Piotr: 
Ty jesteś Mesjasz. Wtedy 
surowo im przykazał, Ŝeby 
nikomu o Nim nie mówili. 
I zaczął ich pouczać, Ŝe 
Syn Człowieczy musi 
wiele cierpieć, Ŝe będzie 
odrzucony przez star-
szych, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; Ŝe 
będzie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwych-
wstanie. A mówił zupełnie 
otwarcie te słowa. Wtedy 
Piotr wziął Go na bok i 
zaczął Go upominać. Lecz 
On obrócił się i patrząc na 
swych uczniów, zgromił 
Piotra słowami: Zejdź Mi 
z oczu, szatanie, bo nie 
myślisz o tym, co BoŜe, 
ale o tym, co ludzkie. 
Potem przywołał do siebie 
tłum razem ze swoimi 
uczniami i rzekł im: Jeśli 
kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie 
krzyŜ swój i niech Mnie 
naśladuje! Bo kto chce 
zachować swoje Ŝycie, 
straci je; a kto straci swe 
Ŝycie z powodu Mnie i 
Ewangelii, zachowa je. 

Iz 50,5-9a;  

W krainie Ŝycia będę 
widział Boga 

Jk 2,14-18;  

Mk 8,27-35 



eszony w gablocie. 
• Dziś ofiary składane na tacę, będą przeznac-

zone na potrzeby WyŜszego Seminarium 
Duchownego Diecezji Warszawsko-
Praskiej. 

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

• 147. Warszawska DruŜyna Harcerska 
Błękitni zaprasza mieszkańców naszej para-
fii na apel kończący 45 Jubileuszowy Rajd 
Szkolny Szlakiem Tragedii i Chwały Wa-

werskiej. Miejscem apelu będzie Cmentarz 
Ofiar Wojny przy ul. Kościuszkowców, 17 
września (czwartek) -  o godz. 12.00 

• Jutro kończy się IX Międzynarodowy Mo-
tocyklowy Rajd Katyński. Po przejechaniu 
7 tys. km motocykliści wracają do swoich 
domów. Uczestników rajdu i ich rodziny 
polecamy modlitwom parafian. 

• Koło Przyjaciół Radia Maryja w Międzyle-
siu (Parafia pw Imienia NMP) organizuje 
pielgrzymkę do Torunia na na spotkanie W 

Rodzinie w dniu 19 września br.  pod patro-
natem Ordynariusza Diecezji Toruńskiej Ks. 
Bpa Andrzeja Suskiego. BliŜsze informacje 
w Kiosku. 

• Taize w Poznaniu. Zapraszamy pełnoletnią 
młodzieŜ  na kilkudniowy wyjazd Sylwe-

strowy. Spotkanie organizacyjne odbędzie 
się 20 września (niedziela)  po wieczornej 
Mszy św. w Kawiarence Wrzos. 

• Miłosierdzie BoŜe. Konwersatorium dla 
młodzieŜy uczącej się i pracującej odbędzie 
się 27 września (niedziela) po wieczornej 

XXIV Niedziela zwykła – 
13.09 

 
 Misja cierpienia 

 
 Od wydarzenia pod Ceza-
reą Jezus poczyna bezpo-
średnio objawiać uczniom 
swą najgłębszą tajemnicę o 
męce i śmierci krzyŜowej. 
Ale oni go teraz nie rozu-
mieją. Zapowiedź, Ŝe Syn 
Człowieczy będzie musiał 
cierpieć, jest koniecznym 
uzupełnieniem i właści-
wym ustawieniem wyzna-
nia Piotra: „Ty jesteś Me-
sjaszem”. Widział Jezus 
własną drogę przepowie-
dzianą i wytyczoną przez 
Proroków. On ucieleśnia 
we własnej Osobie wszyst-
kie przepowiednie. A na-
zwanie w dzisiejszej Ewan-
gelii naszego cierpienia 
„krzyŜem”, w którym ma-
my naśladować Chrystusa, 
jest przedziwnym zaprosze-
niem BoŜej miłości dla nas. 
Wzięcie krzyŜa jest zgodą 
na jakąś naszą cząstkową i 
niepełną współofiarę w 
łączności z Chrystusem. 
Nic dla człowieka bez 
udziału człowieka. Bóg nie 
wymaga od nas cierpiętnic-
twa czy afirmacji boleści, 
bo cierpienie nie jest do-
brem, ono jest jedynie 
drogą ku dobru. Jest łaską z 
ręki Ojca i moŜliwością 
uczestniczenia w dziele 
zbawienia świata. W 
Ogrójcu Jezus mówi wielo-
krotnie do Ojca: „Jeśli to 
być moŜe, niechaj odejdzie 
ode mnie ten kielich, 
wszakŜe nie jako ja chcę, 
ale jako Ty”. Wtedy cier-
pienie niech będzie błogo-
sławione, chociaŜ boli. 



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 moŜna 

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. 

700   + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
830  + Janina, Stanisław 
Tyszkiewiczowie, Maria i 
Wacław Stankiewiczowie 

1000 + Apolonia Sikora 

1130  + Jerzy Łakomczak w 
20 r. śm., cr. Łakomczaków 
i Ciszkowskich 
1300  zbiorowa; chrzest: 
Rafał Bogusz, Franciszek 
Laszuk; - z prośbą o zdro-
wie dla Palomki Fronc, 
Beaty Fronc, Eulalii Fronc i 

Zbigniewa Fronca; + Piotr 
Dobrzyński w 15 r.śm., cr. 
Skorupków; + Aniela w 30 
r.śm. i Mieczysław Lisik; + 
Jadwiga Krawczyk w 3 
r.śm., + Krystyna Wiśnicka 
w 30 dni po śm.; + Alina 
Franciszka Siarkiewicz w 
30 dni po śm. 
1800  + Maria, Jacek So-
szyński, Stanisław Koprow-
ski 

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.  

Mszy św. w Kawiarence Wrzos.  

• Diecezjalny Zjazd SłuŜby Liturgicznej w Lo-
retto odbędzie się 26 września (sobota). Za-
praszamy ministrantów i członków scholi. 
Informacje u Ks. Konrada i P. Organisty. 

• Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca Dzieci 

Mazowsza zaprasza rodziców z młodszymi 
dziećmi na zajęcia do Radości. Zapisy pod 
numerem telefonu 022 615 73 40 w godz. 8-
14 

 
Zapowiedzi przedślubne 
Mariusz Michał Markowski, kawaler z para-
fii tutejszej i Aneta Gawryszewska, panna z 
Miedzeszyna 


