
i Daszkiewiczów; + 
GraŜyna Niewiadom-
ska w 30 dni po śmier-
ci; + Marianna Loryń-
ska w 7 r.śm.; + Maria 
Koperczak, cr. Koper-
czaków i Podgórskich 
1800 + Marianna 
Szczepaniak z racji 
imienin 

16 sierpnia, ponie-
działek;  

700  + Regina Kowal-
czyk 
1800 + Stanisław Szy-
manek w 66 r.śm. i 
jego matka Zofia 
17 sierpnia, wtorek; 

wspomnienie św. 
Jacka, prezbitera 

700  + Waldemar Gru-
dziński w 10 r.śm., 
Jan i Janina Grudziń-
scy 
1800 + Regina Olszew-
ska z racji urodzin 

18 sierpnia, środa;  
700  + Genowefa Kur-
nava, Józef Kurnava, 
Tadeusz RŜyska, Ka-
tarzyna Szostak, Ste-
fania i Władysław 
Szostak, Jan Szostak 

INTENCJE MSZALNE 

XX Niedziela Zwykła - 
uroczystość  

Wniebowzięcia NMP 
15.08.2010 

15 sierpnia, XX Nie-
dziela Zwykła – Uro-

czystość Wniebo-
wzięcia NMP 

700 za parafian 
830 + Jacek Kruszew-
ski 
1000  + Władysława 
(k), Barbara, Roman 
1130  zbiorowa; 
chrzest – Julia Helena 
Jabłońska; - dz.-bł. w 
62 rocz. ślubu pp. 
Marianny i Stanisła-
wa; - dz.bł. w 5 rocz. 
ślubu pp. Agnieszki i 
Jacka i ich Rodziny; - 
dz.-bł. w 28 rocz. ślu-
bu pp. Marii i Piotra 
oraz w 1 rocz. ślubu 
pp. Marty i Kuby; + 
Antoni, Marianna, 
Tadeusz Zarzeczni, 
Stefania i Władysław 
Klimontowscy; + Ma-
rianna Zalewska z 
racji imienin; + Lucy-
na śukowska; + Zofia 
Wójtowicz w 2 r.śm.; 
+ Maria i Marian Do-
browolscy i ich córka 
Maria; + Alfreda (k) 
Cieślak, cr. Paśnickich 

1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Marianna, 
ElŜbieta, Mateusz Ar-
lak, Jan Przybysz, 
Alfons i Weronika 
Wawrzynia, Franci-
szek Nowacki; + Bole-
sław Jóźwik 

19 sierpnia, czwar-
tek;  

700 + Zofia i Henryk 
Flejszer, cr. Flejsze-
rów i Dziemirów 
1800 + Bolesław w 19 
r.śm., c.r. Łęgowskich, 
Boguszewskich, Ro-
gowskich 

20 sierpnia, piątek; 
wspomnienie św. 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XX Niedzielę Zwykłą - uroczystości Wnie-

bowzięcia NMP 
15.08. 2010r. 

• Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia 
NMP. Po kaŜdej Mszy św. odbędzie się obrzęd 
błogosławieństwa ziół i kwiatów. Dziś obcho-
dzimy równieŜ 90. rocznicę zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej  w 1920r. zwanej „Cudem nad 
Wisłą”. Główne uroczystości rocznicowe odbę-
dą się na cmentarzu w Ossowie i Radzyminie.  

• W modlitwie, skupieniu i duchowym wycisze-
niu łączymy się z wszystkim pielgrzymami na 
Jasnej Górze.  

• Trwają wakacje. Wszystkim Ŝyczymy dobrej i 
słonecznej pogody oraz udanego wypoczynku. 
Nie zapominajmy o obowiązku uczestnictwa 
we Mszy św. w niedziele oraz uroczystości 
kościelne. Pamiętajmy 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 

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

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

• Biuro Radia Maryja organizuje dwudniową 
pielgrzymkę na Pojezierze Kaszubskie i Wy-
brzeŜe Gdańskie w dniach 10-11 września 20-
10. (m.in.. Kartuzy, Kaszubska Jerozolima, 
Królowa Morza - Hel, tramwaj wodny z Helu 
na molo w Sopocie, koncert w Katedrze Oliw-
skiej). BliŜsze informacje i zapisy w kiosku. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Marcin Mirosław Nowacki, kawaler z par. 

tutejszej i Ewelina Szymańska, panna z par. 
Zakręt. 

Ap 11,19a; 12,1.3-
6a.10ab;  
Stoi Królowa  
po Twojej prawicy 
1 Kor 15,20-26;  
Łk 1,39-56 

W tym czasie Maryja wybrała 
się i poszła z pośpiechem w 
góry do pewnego miasta w 
[pokoleniu] Judy. Weszła do 
domu Zachariasza i pozdrowiła 
ElŜbietę. Gdy ElŜbieta usłysza-
ła pozdrowienie Maryi, poru-
szyło się dzieciątko w jej łonie, 
a Duch Święty napełnił ElŜbie-
tę. Wydała ona okrzyk i po-
wiedziała: Błogosławiona 
jesteś między niewiastami i 
błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądŜe mi to, 
Ŝe Matka mojego Pana przy-
chodzi do mnie? Oto, skoro 
głos Twego pozdrowienia 
zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzie-
ciątko w moim łonie. Błogo-
sławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, Ŝe spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana. 
Wtedy Maryja rzekła: Wielbi 
dusza moja Pana, i raduje się 
duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy. Bo wejrzał na uniŜe-
nie SłuŜebnicy swojej. Oto 
bowiem błogosławić mnie 
będą odtąd wszystkie pokole-
nia, gdyŜ wielkie rzeczy 
uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię a swoje 
miłosierdzie na pokolenia i 
pokolenia [zachowuje] dla 
tych, co się Go boją. On 
przejawia moc ramienia swe-
go, rozprasza [ludzi] pysznią-
cych się zamysłami serc 
swoich. Strąca władców z 
tronu, a wywyŜsza pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a 
bogatych z niczym odprawia. 
Ujął się za sługą swoim, 
Izraelem, pomny na miłosier-
dzie swoje jak przyobiecał 
naszym ojcom na rzecz Abra-
hama i jego potomstwa na 
wieki. 



 
• Lektury na wakacje 
• Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje 

Pasja to filmowe Gorzkie śale. To film 
o męczeństwie Jezusa. Cechuje go dosadny 
realizm scen: przemoc, rzeka krwi, rozdrapany 
ból – z jednej strony, i zarazem wyrazisty obraz 
ofiary, miłości i przebaczenia. 
Ks. Marian Pisarzak MIC 

• Ubóstwo – Bóg i szczęście 
To dziwne i szokujące, Ŝe Jezus szczęśliwymi 
nazywa płaczących, cichych, czystego serca, 
prześladowanych. Jezus nie mówi tak bez po-
wodu. Czy jednak zadamy sobie trud, by zna-
leźć klucz do zrozumienia Jezusowego twier-
dzenia? Sądzę, Ŝe klucza nie trzeba szukać 
gdzieś daleko. Znajduje się on juŜ 
w pierwszym zdaniu Jezusowych Błogosła-
wieństw. To nie przypadek, Ŝe na „liście” ludzi 
szczęśliwych znajdują się na pierwszym miej-
scu ubodzy w duchu czy po prostu ubodzy. 
Krzysztof Osuch SJ 

• Hymn o Słowie 
Odkrycie tajemnicy, Ŝe w Ŝyciu chrześcijań-
skim nie chodzi o to, aby wygrać bilet do 
„krainy wiecznych łowów”, ale aby stać się 
kimś podobnym do samego Boga wstrząsnęła 
mną tak głęboko, Ŝe przez kilka tygodni nie 
mogłem dosłownie dojść do siebie. Była to 
radosna wieść, która wzbudzała mój entuzjazm 
i równocześnie napełniała niedowierzaniem. 
Wewnętrznie byłem jednak pewny, Ŝe to jest 
najgłębsza prawda o mnie. Byłem teŜ pewien, 
Ŝe Bóg mnie kocha, skoro chce dla mnie aŜ tak 
wielkiego dobra, przekraczającego wszelkie 
ludzkie marzenia i ambicje. I Ŝe jest moim Oj-
cem, skoro chce, abym był do Niego podobny 
(któryŜ ojciec o tym nie marzy?). 
Jacek Święcki 

Niedziela –  
Uroczystość  

Wniebowzięcia NMP – 
15.08 

 
 Cel Ŝycia 

 
 Dzisiejsza liturgia przed-
stawia nam człowieka, 
który w aspekcie nieba 
przeŜył całe swoje Ŝycie i 
osiągnął pełnię zjednocze-
nia z Bogiem. Jest to Ma-
ryja, która czyniąc właści-
wy uŜytek z otrzymanej od 
Boga łaski, całkowicie 
zawierzyła słowu BoŜemu 
i aktywnie włączyła się w 
dzieło zbawienia oraz 
wywyŜszenia człowieka. 
SłuŜebnica Pańska staje do 
dyspozycji Boga w słuŜeb-
nej postawie wobec kaŜde-
go człowieka. Ona skupia 
w sobie najpiękniejsze i 
najbardziej optymistyczne 
prawdy ludzkiego Ŝycia. 
Na Niej koncentruje się 
cała uwaga i antropologia 
chrześcijańska ze swoim 
optymizmem w spojrzeniu 
na wartości codziennego 
Ŝycia. Właśnie Maryja w 
dniu swego Wniebowzię-
cia osiągnęła pełnię wzlo-
tów, zamiarów i przezna-
czeń człowieka. To jedynie 
dla Niej Bóg uczynił wyją-
tek i wziął Ją do nieba 
wraz z ciałem i duszą. 
Uprzedził w ten sposób, na 
długo, fakt powszechnego 
zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym. Wszystkie 
ludzkie pokolenia odczu-
wają potrzebę tej właśnie 
prawdy Maryjnej, bo 
prawda o Wniebowzięciu 
daje nam otuchę i wiarę w 
sens i cel Ŝycia. 



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. 

Bernarda, opata i 
doktora Kościoła 

700 + Alina Siarkie-
wicz w 1 r.śm. 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  
21 sierpnia, sobota; 

wspomnienie św. 
Piusa X, papieŜa 

700  wolna 
1700 w intencji nowo-
Ŝeńców 
1800 + BoŜena i Ry-
szard Gut 
22 sierpnia, XXI Nie-

dziela Zwykła  
700 za parafian 

830 + Krystyna Oryga-
Helwich w 4 r.śm. 
1000  + Michał i Hen-
ryka (k) Rodkiewicz 
1130  + Walentyna (k) i 
Konstanty Kruszyń-
scy, Apolonia i Michał 
Zapolscy 
chrzest: Weronika 
Soszyńska i Wiktoria 
Dahl 
1800 + Marek Duliński 
w 27 r.śm. jego brat i 
rodzice 

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. 


