
Stanisław, Marian, 
Sławomir, Marianna 
(k), Helena, Bronisła-
wa (k), Genowefa, 
wszyscy zmarli z ro-
dzin Rosów i Jedla-
ków 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 28) 
3 sierpnia, wtorek;  

700  wolna 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 29) 

4 sierpnia, środa; 
wspomnienie św. 

Jana Marii Vianney-
a, prezbitera 

700  + Edward Cacko 
(gregoriańska 30) 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - 
o siłę i wytrwanie w 
łasce BoŜej dla powo-

INTENCJE MSZALNE 

XVIII Niedziela 
Zwykła 

01.08.2010 

1 sierpnia, XVIII 
Niedziela Zwykła  

700 + Edward Cacko 
(gregoriańska 27) 
830 + cała rodzina 
Paczuskich i Gałec-
kich 
1000  - w intencji Ojca 
Św., Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika, 

wyŜszej Szkoły Kultu-

ry społecznej i Me-

dialnej, + wszystkich 
poległych w Powsta-
niu Warszawskim  
1130  zbiorowa: + 
Marian Fluksik i jego 
rodzice; + Janina 
Bańkowska w miesiąc 
po śmierci; chrzest: 
Gabriela Nowocińska, 
Hubert Dancewicz 
1800 + Bronisława (k), 
Jan, Bronisław, Hele-
na oraz ich rodzice 
 

2 sierpnia, ponie-
działek; świętych 
Joachima i Anny 

700  + Władysław, Jan, 
Zygmunt, Bolesław, 

dzian; + Robert Cie-
ślak, Anna, Halina i 
Edward Rusinowscy; 
+ Eugenia Dzikowska 
w rocznicę śmierci 
5 sierpnia, I czwar-

tek miesiąca;  
700 wolna 
1500 wystawienie Naj-
świętszego Sakramen-
tu, koronka do BoŜe-
go Miłosierdzia, róŜa-
niec 
1800 - z podziękowa-
niem za otrzymane 
łaski oraz z prośbą o 
zdrowie i BoŜe błogo-
sławieństwo dla Bar-
bary i Michała Czar-
nowskich z racji 35 
rocznicy ślubu 

6 sierpnia, I piątek 
miesiąca; Przemie-

nienie Pańskie 
700 wolna 
1000 wolna 

1800 zbiorowa za 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XVIII Niedzielę Zwykłą 

01.08. 2010r. 
• ZbliŜa się 66. rocznica wybuchu Powstania War-

szawskiego, wielkiego zrywu ludności Warszawy 
w walce o niepodległość. 
Po praskiej stronie Warszawy trwały równieŜ wal-
ki powstańcze. Były one zaciekłe i krwawe wobec 
druzgocącej przewagi wroga: doskonale uzbrojo-
nych oddziałów frontowych Wermachtu przygoto-
wanych do obrony przed zbliŜającym się frontem 
wschodnim, trwały zaledwie tydzień. Potem do-
wódca 6 Obwodu Armii Krajowej na Pradze ppłk. 
Antoni Władysław śurowski dał rozkaz powrotu 
do konspiracji. W ciągu siedmiu dni Praga broczy-
ła krwią zarówno powstańców jak i ludności cy-
wilnej. Później wspomagaliśmy walczących przez 
liczne próby przeprawienia się przez Wisłę. 
Diecezja Warszawsko-Praska ponownie włącza 
się w inicjatywę Ŝyjących Powstańców 
i Archidiecezji Warszawskiej, aby w tym dniu 
uczcić heroizm walczących i ofiary wśród ludno-
ści Warszawy poprzez bicie w dzwony. 
Dlatego zwracam się do Czcigodnych KsięŜy 
duszpasterzujących w parafiach warszawskich 
z prośbą, aby dnia 1 sierpnia br. polecać Bogu 
w naszych modlitwach bohaterów i ofiary Powsta-
nia oraz uruchomić na 3 minuty dzwony kościelne 
w godzinie „W”, czyli o 17.00. 

Warszawa, dnia 26 lipca 2010 r. 
+ Henryk Hoser SAC  

Biskup Warszawsko-Praski 
• Trwają wakacje. Wszystkim Ŝyczymy dobrej i 

słonecznej pogody oraz udanego wypoczynku. Nie 
zapominajmy o obowiązku uczestnictwa we Mszy 
św. w niedziele oraz uroczystości kościelne. Pamię-
tajmy o właściwym w kościele ubiorze, który nie 
rani ani nie draŜni stylem kawiarniano-
dyskotekowym. 

• W okresie wakacyjnym, od lipca do końca sierpnia, 
nie będzie Mszy św. w niedziele o godz. 13.00, oraz 
Mszy św. w tygodniu o godz. 8.00 

• XXX Warszawska Akademicka Pielgrzymka Me-
tropolitalna na Jasną Górę, 5-14.08. Zapisy 1-4.08 
w kościele św. Anny, ul. Krakowskie Przedmieście 

Koh 1,2;2,21-23 
Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzaj-
cie 
Kol 3,1-5.9-11 
Łk 12,13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do 
Jezusa: Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, 
Ŝeby się podzielił ze mną 
spadkiem. Lecz On mu 
odpowiedział: Człowie-
ku, któŜ Mię ustanowił 
sędzią albo rozjemcą nad 
wami? Powiedział teŜ do 
nich: UwaŜajcie i strzeŜ-
cie się wszelkiej chciwo-
ści, bo nawet gdy ktoś 
opływa [we wszystko], 
Ŝycie jego nie jest zaleŜ-
ne od jego mienia. I 
opowiedział im przypo-
wieść: Pewnemu zamoŜ-
nemu człowiekowi do-
brze obrodziło pole. I 
rozwaŜał sam w sobie: 
Co tu począć? Nie mam 
gdzie pomieścić moich 
zbiorów. I rzekł: Tak 
zrobię: zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę 
całe zboŜe i moje dobra. I 
powiem sobie: Masz 
wielkie zasoby dóbr, na 
długie lata złoŜone; od-
poczywaj, jedz, pij i 
uŜywaj! Lecz Bóg rzekł 
do niego: Głupcze, jesz-
cze tej nocy zaŜądają 
twojej duszy od ciebie; 
komu więc przypadnie to, 
coś przygotował? Tak 
dzieje się z kaŜdym, kto 
skarby gromadzi dla 
siebie, a nie jest bogaty 
przed Bogiem. 



68, www.wapm.pl 
• Komisja do Spraw Sztuki i Budownictwa Kościel-

nego Diecezji Warszawsko-Praskiej po zapoznaniu 
się z podaniem p. Teresy Nosarzewskiej dotyczące-
go wydzierŜawienia pomieszczeń kina w parafii 
MB Królowej Polski w Aninie stwierdziła, Ŝe nie 
ma przeciwwskazań do przekształcenia funkcji bu-
dynku kina na funkcję konferencyjno-szkoleniową z 
uwzględnieniem spotkań okolicznościowych po 
zaciągnięciu opinie przedstawicieli ulic parafii. 
Zapraszamy więc przedstawicieli ulic na spotkanie 
w przyszłą niedzielę, tj. 8 sierpnia o godz. 12.30 w 
celu zapoznania się z projektem. 

• Sierpień miesiąc trzeźwości. Weźmy sobie do serca 
słowa Apelu Trzeźwości. 

• Parafialny Zespół Caritas informuje, Ŝe w sierpniu 
punkt Będzie zamknięty. zapraszamy 4 września. 

• Święto Przemienienia Pańskiego obchodzimy w 
piątek. Uroczysta Msza św. będzie odprawiona o 
godz. 10.00. Wszystkie uroczystości i święta ko-
ścielne, które są obowiązkowe dla nas wierzących 
zaznaczamy Mszą św. o godz. 10.00 

• W Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy na 
Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronkę do Mi-
łosierdzia BoŜego o godz. 15, w Pierwszy Piątek 
Miesiąca z racji na Święto Przemienienia Pańskiego 
odwiedziny chorych w domach są odwołane, a w 
Pierwszą Sobotę Miesiąca zapraszamy na godz. 
6.30 do odmówienia wspólnego RóŜańca 

• W przyszłą niedzielę 8 sierpnia odbędzie się 
zbiórka do puszek na harcerzy polskich i ich rodzi-
ny na Wileńszczyźnie, przed wejściami do naszego 
kościoła. Zbiórkę organizuje Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Witold Jędrzej Granicki, kawaler z parafii św. 

ojca Pio w Warszawie na Gocławiu i Katarzyna 
Anna Tropiło, panna z parafii tutejszej. 

⇒ Wojciech Mazurkiewicz, kawaler z parafii tutej-
szej i Małgorzata Anna Czarnomorska, panna z 
parafii św. Zygmunta w Warszawie na Bielanach.  

⇒ Rafał Chojecki, kawaler z parafii tutejszej i Agata 
Zofia Zabłocka, panna z parafii pw. Imienia NMP 
w Międzylesiu. 

 

XVIII Niedziela zwykła – 
1.08 

 
 Rozumieć Ewangelię 

 
 Tematyką dzisiejszej 
niedzieli i jej Czytań jest 
sens doczesnego zaangaŜo-
wania się i wartość dóbr 
tej ziemi. śadna rzecz 
ziemska nie zaspokaja 
dostatecznie ludzkiego 
serca. Wszystko przemija. 
Tę przemijalność i mar-
ność spraw doczesnych 
sygnalizuje juŜ w Starym 
Testamencie sędziwy 
Mędrzec Kohelet. śycie 
jest bowiem „pełne darem-
nych trudów i utrapień, a 
panująca na świecie nie-
sprawiedliwość i chciwość 
czyni je wprost niezno-
śnym” (Czyt. I). Nikt nie 
wątpi, Ŝe trzeba rozsądnie 
zabiegać o rzeczy docze-
sne. Wchodzą one w za-
kres ludzkich codziennych 
potrzeb. Sam Chrystus 
nakazał nam prosić Ojca 
Niebieskiego o chleb po-
wszedni. Swoją pracą 
wskazał drogę podporząd-
kowania jej Królestwu 
BoŜemu. Chciwość ludzka 
moŜe jednak przybierać 
róŜne formy i rozmiary, a 
to właśnie rzutuje na nasze 
sprawy duchowe. śycie 
człowieka nie jest zaleŜne 
tylko od jego „mienia”, bo 
„gdzie jest skarb nasz, tam 
będzie i serce nasze” (Łk 
12,34). Człowiek zbytnio 
przywiązany do bogactw i 
opływający w dostatek 
moŜe stać się nieczułym i 
głuchym na potrzeby in-
nych i przestaje rozumieć 
Ewangelię. 



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. 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. 

zmarłych: + Helena 
Grabowska w miesiąc 
po śmierci; + Bogu-
sław Zawistowski w 
miesiąc po śmierci 
7 sierpnia, I sobota 

miesiąca;  
630 róŜaniec 
700  wolna 
1400 w intencji nowo-
Ŝeńców 
1700 w intencji nowo-
Ŝeńców 
1800 + Piotr Narkie-
wicz 
8 sierpnia, XIX Nie-

dziela Zwykła  

700 za parafian 
830 + Józef i Józefa 
(k) Pełka, Maria, Mi-
chał, Stanisław, Mi-
kołaj, Józef, Włady-
sław Wochniak 
1000  + Anna Chir-
kowska w 2 rocznicę 
śmierci 
1130  + Jan Bombik, 
Cecylia Rulewicz, 
Czesława (k) i Alek-
sander Szymańscy 
1800 - dziękczynno-
błagalna w 30-lecie 
ślubu pp Małgorzaty i 
Andrzeja Bereda 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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 piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


