
1800 + Bronisława(k), 
Helena, Jan, Broni-
sław i ich rodzice 
11 sierpnia, środa; 
wspomnienie św. 
Klary, dziewicy 

700  zajęta 
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; 
+ Edward Saganek w 
21 r.śm.; + Małgo-
rzata Malinowska w 
30 dni po śm.; + Zbi-
gniew Chrzanowski 
w 5 r.śm.; 
12 sierpnia, czwar-

tek;  
700 wolna 
1800 wolna 
13 sierpnia, piątek; 

700 zajęta 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Stefa-

INTENCJE MSZALNE 

XIX Niedziela 
Zwykła 

08.08.2010 

8 sierpnia, XIX Nie-
dziela Zwykła  

700 za parafian 
830 + Józef i Józefa 
(k) Pełka, Maria, 
Michał, Stanisław, 
Mikołaj, Józef, Wła-
dysław 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 

9 sierpnia, ponie-
działek; święto św. 
Teresy Benedykty 

od KrzyŜa, patronki 
Europy 

700  + s. Fabiana 
1800 + Irena Kot w 30 
dni po śmierci 
10 sierpnia, wtorek; 

święto św. Waw-
rzyńca, diakona i 

męczennika 
700  wolna 

nia, Jan, Zdzisław 
Karcz, Janina i Mi-
chał Misztal 
14 sierpnia, sobota; 

wspomnienie św. 
Maksymiliana Kol-
bego, prezbitera i 

męczennika 
700  + Marianna i Jó-
zef Kociszewscy 
1600 w intencji nowo-
Ŝeńców 
1700 w intencji nowo-
Ŝeńców 
1800 + Wiesława(k) 
Jaworska w 2 r.śm. 
15 sierpnia, XX Nie-

dziela Zwykła – 
Uroczystość Wnie-

bowzięcia NMP 
700 za parafian 
830 + Jacek Kruszew-
ski 
1000  + Władysława 
(k), Barbara, Roman 
1130  zbiorowa; 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XIX Niedzielę Zwykłą 

08.08. 2010r. 
• Czas wakacji to czas zasłuŜonego dla nas 

wszystkich odpoczynku. Dla harcerzy jest to 
czas obozów, gdzie odpoczynek łączy się z 
kształtowaniem dojrzałych postaw osobowych 
i religijnych oraz ze zdobywaniem sprawności 
harcerskich. Nasze myśli i serca kierujemy w 
dzisiejszą niedzielę do harcerzy polskich i 
ich rodzin Ŝyjących na Wileńszczyźnie, na 
dawnych terenach Rzeczypospolitej. Wiemy 
dobrze, Ŝe ich sytuacja pod kaŜdym względem 
jest bardzo trudna. Warto uświadomić sobie, 
Ŝe nasza pomoc finansowa staje się nie tylko 
wyrazem troski i solidarności, ale takŜe 
wdzięczności za ich postawę i trwanie w 
miłości do Ojczyzny. W imieniu własnym i 
obdarowanych dziękujemy staropolskim i 
ewangelicznym "Bóg zapłać!" i pozdrawiamy 
harcerskim "Czuwaj!". Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 

• 13 sierpnia o godz. 17.15 zapraszamy do 
wspólnego odmówienia RóŜańca Fatimskiego 

• W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP. Po kaŜdej Mszy 
św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa ziół 
i kwiatów. W tym dniu obchodzimy równieŜ 
90. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej  
w 1920r. zwanej „Cudem nad Wisłą”. Główne 
uroczystości rocznicowe odbędą się na cmen-
tarzu w Ossowie i Radzyminie.  

• W modlitwie, skupieniu i duchowym wycisze-
niu łączymy się z wszystkim pielgrzymami 
wędrującymi na Jasną Górę.  

• Trwają wakacje. Wszystkim Ŝyczymy dobrej 
i słonecznej pogody oraz udanego wypoczyn-
ku. Nie zapominajmy o obowiązku uczestnic-
twa we Mszy św. w niedziele oraz uroczysto-
ści kościelne. Pamiętajmy o właściwym w 

Mdr 18,6-9;  
Szczęśliwy naród 
wybrany przez Pana 
Hbr 11,1-2.8-19;  
Łk 12,32-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Nie bój się, mała trzódko, gdyŜ 
spodobało się Ojcu waszemu dać 
wam królestwo. Sprzedajcie wasze 
mienie i dajcie jałmuŜnę! Sprawcie 
sobie trzosy, które nie niszczeją, 
skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie 
niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, 
tam będzie i serce wasze. Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone 
pochodnie! A wy [bądźcie] podobni 
do ludzi, oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej powróci, aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i 
zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, 
których pan zastanie czuwających, 
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 
wam: Przepasze się i kaŜe im zasiąść 
do stołu, a obchodząc będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o 
trzeciej straŜy przyjd ie, szczęśliwi 
oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, Ŝe gdyby gospodarz 
wiedział, o której godzinie złodziej 
ma przyjść, nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Wy teŜ bądźcie 
gotowi, gdyŜ o godzinie, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: 
Panie, czy do nas mówisz tę przypo-
wieść, czy teŜ do wszystkich? Pan 
odpowiedział: KtóŜ jest owym 
rządcą wiernym i roztropnym, 
którego pan ustanowi nad swoją 
słuŜbą, Ŝeby na czas wydzielił jej 
Ŝywność? Szczęśliwy ten sługa, 
którego pan powróciwszy zastanie 
przy tej czynności. Prawdziwie 
powiadam wam: Postawi go nad 
całym swoim mieniem. Lecz jeśli 
sługa ów powie sobie w duszy: Mój 
pan ociąga się z powrotem, i zacznie 
bić sługi i słuŜące, a przy tym jeść, 
pić i upijać się, to nadejdzie pan tego 
sługi w dniu, kiedy się nie spodzie-
wa, i o godzinie, której nie zna; kaŜe 
go ćwiartować i z niewiernymi 
wyznaczy mu miejsce. Sługa, który 
zna wolę swego pana, a nic nie 
przygotował i nie uczynił zgodnie z 
jego wolą, otrzyma wielką chłostę. 
Ten zaś, który nie zna jego woli i 
uczynił coś godnego kary, otrzyma 
małą chłostę. Komu wiele dano, od 
tego wiele wymagać się będzie; a 
komu wiele zlecono, tym więcej od 
niego Ŝądać będą. 



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 

• Komisja do Spraw Sztuki i Budownictwa Ko-
ścielnego Diecezji Warszawsko-Praskiej po 
zapoznaniu się z podaniem p. Teresy Nosa-
rzewskiej dotyczącego wydzierŜawienia po-
mieszczeń kina w parafii MB Królowej Polski 
w Aninie stwierdziła, Ŝe nie ma przeciwwska-
zań do przekształcenia funkcji budynku kina 
na funkcję konferencyjno-szkoleniową z 
uwzględnieniem spotkań okolicznościowych 
po zaciągnięciu opinie przedstawicieli ulic 
parafii. Zapraszamy więc przedstawicieli ulic 
na spotkanie dziś, 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. 

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

św. ojca Pio w Warszawie na Gocławiu i Ka-
tarzyna Anna Tropiło, panna z parafii tutej-
szej. 

⇒ Wojciech Mazurkiewicz, kawaler z parafii 
tutejszej 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. 

⇒ Marcin Mirosław Nowacki, kawaler z par. 
tutejszej i Ewelina Szymańska, panna z par. 
Zakręt. 

XIX Niedziela zwykła – 
8.08 

 
 Ufność 

 
 Wielki jest świat, a Lud 
BoŜy jest „małą trzódką”, 
którą Bóg umiłował i nadał 
prawo i przymierze w 
Chrystusie.  Jesteśmy 
wspólnotą Chrystusa, która 
wierzy Jemu i ufa Jego 
miłości, oczekując na osta-
teczne Jego przyjście. 
Naszym wzorem wiary i 
ufności jest Abraham. 
„Wiara zaś jest poręką tych 
dóbr, których się spodzie-
wamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie 
widzimy… przez wiarę 
Abraham przywędrował do 
Ziemi Obiecanej”, której 
nigdy nie widział (Czyt. II). 
Lecz wiara jednocząca 
ducha ludzkiego z Bogiem 
nie jest czymś stałym i 
nieutracalnym. Wiara, to 
samo Ŝycie z jego dynami-
zmem, wzrastaniem i zani-
kaniem. Trzeba przy niej 
czuwać, pobudzać i pielę-
gnować, aby nie przespać 
„przyjścia Pana…, aby Mu 
otworzyć, gdy nadejdzie i 
zakołacze” (Ew.). Ziarno 
wiary, jednoczącej ludzkie 
serca przez miłość, potrze-
buje naszej troski, czuwa-
nia i współpracy, aby przy-
niosło plon spodziewany. 
Obecne nasze Ŝycie jest 
jakby drogą Abrahama do 
Obiecanej ziemi, jest nowi-
cjatem do Ŝycia przyszłego, 
gdzie wiara się kończy i 
nadzieja się realizuje przez 
miłość wieczną i radosną. 
WciąŜ musimy sobie 
uświadamiać, czego ocze-
kujemy od Ŝycia i komu 
zaufaliśmy. 



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. 

chrzest – Julia Hele-
na Jabłońska; - dz.-
bł. w 62 rocz. ślubu 
pp. Marianny i Stani-
sława; - dz.bł. w 5 
rocz. ślubu pp. 
Agnieszki i Jacka i 
ich Rodziny; - dz.-bł. 
w 1 rocz. ślubu pp. 
Marty i Kuby; + An-
toni, Marianna, Tade-
usz Zarzeczni, Stefa-
nia i Władysław Kli-
montowscy; + Ma-
rianna Zalewska z 
racji imienin; + Lu-

cyna śukowska; + 
Zofia Wójtowicz w 2 
r.śm.; + Maria i Ma-
rian Dobrowolscy i 
ich córka Maria; + 
Alfreda (k) Cieślak, 
cr. Paśnickich i Dasz-
kiewiczów; + GraŜy-
na Niewiadomska w 
30 dni po śmierci; + 
Marianna Loryńska 
w 7 r.śm.; 
1800 + Marianna 
Szczepaniak z racji 
imienin 

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. 


