
r.śm. 
25 sierpnia, środa;  

700  + Adam Za-

krzewski z racji po-

grzebu 

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;  
26 sierpnia, czwar-

tek; uroczystość 
Najśw. Maryi Pan-
ny Częstochowskiej 
700 + Jan Łaniewski 

w 25 r.śm. 

1000  + Weronika, 

Tadeusz, Janina Ka-

czorowscy, Józefa 

(k), Władysław Ko-

walscy 

1800 zajęta 
27 sierpnia, piątek; 

wspomnienie św. 
Moniki 

INTENCJE MSZALNE 

XXI Niedziela 
Zwykła -  

22.08.2010 

22 sierpnia, XXI 
Niedziela 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 Mi-

chał Zapolscy 

chrzest: Weronika 

Soszyńska i Wiktoria 

Dahl 

1800 + Marek Duliń-

ski w 27 r.śm. jego 

brat i rodzice 

23 sierpnia, ponie-
działek;  

700  + Genowefa i 

Konstanty Izdebscy 

1800 + cr. Szydło, 

Wnęk, Kradzień 
24 sierpnia, wtorek; 
święto św. Bartło-

mieja, apostoła 
700  + Jan Łaniewski 

w 25 r.śm. 

1800 + Zdzisław Ja-

worski w 10 r.śm., 

Teresa Jaworska w 8 

700 + Maria Leonik w 

1 r.śm. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Krysty-

na Jadwiga Owcza-

rek w 30 dni po śm. 
28 sierpnia, sobota; 

wspomnienie św. 
Augustyna, biskupa 
i doktora Kościoła 

700  + Janina Korgul 

w 18 r.śm. 

1600  - dz.-bł. w 50 r. 

ślubu PP. Jadwigi i 

Zygmunta Milew-

skich oraz ich rodzi-

ny 

1800 – dz. w intencji 

Marianny w 83. uro-

dziny z prośba o dal-

sze bł. i zdrowie 

29 sierpnia, XXII 
Niedziela Zwykła  

700 + Janina, Alek-

sandra (k), Zdzisław, 

Wojciech i Włady-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXI Niedzielę Zwykłą  

22.08.2010r. 
• We czwartek 26 sierpnia obchodzimy uroczy-

stość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. 
Msze św. będą odprawiane o godz. 7, 10 i 18. 

• Ostatni tydzień wakacji. Wszystkim Ŝyczymy 

dobrej i słonecznej pogody oraz udanego wypo-

czynku. Nie zapominajmy o obowiązku uczest-

nictwa we Mszy św. w niedziele oraz uroczysto-

ści kościelne. Pamiętajmy o właściwym w ko-

ściele ubiorze, który nie rani ani nie draŜni sty-

lem kawiarniano-dyskotekowym. 

• W okresie wakacyjnym, od lipca do końca sierp-

nia, 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. 

• W najbliŜszą sobotę, tj. 28 sierpnia o godz. 10 z 

Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wystartuje 

X Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Ka-
tyński. Ponad 100 motocykli wyruszy na trzyty-

godniową trasę 6-iu tys. kilometrów, odwiedza-

jąc Wilno, Ponary, Kuropaty, Katyń, Miednoje, 

Moskwę, Charków, Kijów, Lwów, Hutę Pieniac-

ką i wiele innych miejscowości. Motocykliści 

zapraszają serdecznie wszystkich na uroczystość 

wyjazdu. Wiele szczegółowych informacji moŜ-

na znaleźć na stronie www.rajdkatynski.net 

• Parafialny Zespół Caritas informuje, Ŝe w 

sierpniu punkt Będzie zamknięty. zapraszamy 4 

września. 

• Policja prosi o czujność i roztropność  zwłaszcza 

osoby starsze. W okolicy pojawiła się grupa 

złodziei wyłudzająca pieniądze. Najpierw telefo-

nicznie kontaktują się z upatrzoną osobą zmyśla-

jąc wnuczka w bardzo pilnej potrzebie. Potem 

rzekomy kolega wnuczka odbiera pieniądze u 

babci i znika. Prosimy o wzięcie sobie tego ape-

lu do serca.   

• Biuro Radia Maryja organizuje dwudniową 

pielgrzymkę na Pojezierze Kaszubskie i Wy-

Iz 66,18-21; 

Całemu światu 

głoście Ewangelię 

Hbr 12,5-7.11-13;  

Łk 13,22-30 

Jezus nauczając, szedł 

przez miasta i wsie i odby-

wał swą podróŜ do Jerozo-

limy. Raz ktoś Go zapytał: 

Panie, czy tylko nieliczni 

będą zbawieni? On rzekł 

do nich: Usiłujcie wejść 

przez ciasne drzwi; gdyŜ 

wielu, powiadam wam, 

będzie chciało wejść, a nie 

będą mogli. Skoro Pan 

domu wstanie i drzwi 

zamknie, wówczas stojąc 

na dworze, zaczniecie 

kołatać do drzwi i wołać: 

Panie, otwórz nam! lecz 

On wam odpowie: Nie 

wiem, skąd jesteście. 

Wtedy zaczniecie mówić: 

PrzecieŜ jadaliśmy i pili-

śmy z Tobą, i na ulicach 

naszych nauczałeś. Lecz 

On rzecze: Powiadam 

wam, nie wiem, skąd 

jesteście. Odstąpcie ode 

Mnie wszyscy opuszczają-

cy się niesprawiedliwości! 

Tam będzie płacz i zgrzy-

tanie zębów, gdy ujrzycie 

Abrahama, Izaaka i Jaku-

ba, i wszystkich proroków 

w królestwie BoŜym, a 

siebie samych precz wy-

rzuconych. Przyjdą ze 

wschodu i zachodu, z 

północy i południa i siądą 

za stołem w królestwie 

BoŜym. Tak oto są ostatni, 

którzy będą pierwszymi, i 

są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi. 



brzeŜe Gdańskie w dniach 10-11 września 2010. 

(m.in.. Kartuzy, Kaszubska Jerozolima, Królo-

wa Morza - Hel, tramwaj wodny z Helu na molo 

w Sopocie, koncert w Katedrze Oliwskiej). BliŜ-

sze informacje i zapisy w kiosku. 

• W dniach 29 sierpnia (ostatnia niedziela sierp-

nia) w godzinach od 9:00 do 12:30 i 5 września 

(pierwsza niedziela września) w godzinach od 

9:00 do 13:30 w Kościele Najświętszej Maryi 

Panny w Warszawie w Międzylesiu 

ul. Bursztynowa 16,  odbędzie się kiermasz 
podręczników szkolnych. MoŜna przynieść 

niepotrzebne (aktualne) podręczniki szkolne i 

bezpłatnie wybrać potrzebne z dostępnych. Ak-

cję organizują nauczycielki z Zespołu Szkół nr 

78 przy Centrum Zdrowia Dziecka. Zaprasza-

my. 

• 2 września o godz. 19.00 rozpoczyna się w na-

szej parafii Kurs dla Narzeczonych. (wejście 
od kancelarii parafialnej). Zapraszamy 

wszystkich, którzy zamierzają w niedługiej 

przyszłości przyjąć sakrament małŜeństwa. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Bartłomiej Chinowski, kawaler z par. św. Mi-

chała w Warszawie i Marta Urbanek, panna z 

par. tutejszej. 

⇒ Łukasz Grzęda, kawaler z Międzylesia i Moni-
ka Ołdakowska, panna z par. tutejszej. 

⇒ Jan Ciesielski, kawaler i Anna Katarzyna Si-
dorowska, panna, oboje z par. tutejszej 

 

• Lektury na wakacje 
Którędy do demokracji? 
Od czasu do czasu pojawiają się w Polsce głosy poddające 
w wątpliwość istnienie organizacji obywatelskich. Wątpliwo-

ści te mają swoje uzasadnienie: wiele instytucji powołanych do 

Ŝycia przez samych obywateli ma charakter nietrwały, inne 
robią wraŜenie, jakby istniały tylko dla siebie samych, jeszcze 

inne nie potrafią oprzeć się korupcji. Wszystkie te wątpliwości 

nie mogą jednak podwaŜać prawdy najzupełniej podstawowej, 
tej mianowicie, Ŝe bez ruchów i stowarzyszeń obywatelskich 

demokracja nie moŜe istnieć. 

Krzysztof Mądel SJ 

XXI Niedziela zwykła – 
22.08 

 
 Wszyscy zbawieni 

 

 Wspaniała jest wizja pro-
roka Izajasza z pierwszego 

dziś Czytania. W podnio-

słych słowach mówi Prorok 
o powszechnym zbawieniu, 

które stanie się udziałem 
wszystkich narodów świa-

ta. W tym pochodzie wie-

ków wszyscy ludzie, nieza-
leŜnie od swego pochodze-

nia, swoich dziejów i naj-

przeróŜniejszych cech, są 
powołani do Królestwa 

BoŜego. Są, ale czy skorzy-
stają? PrzecieŜ są tacy, 

którzy manifestują swoją 

niechęć i wrogość do 
Ewangelii oraz ideałów 

chrześcijańskich, preferując 
umiejętności „urządzania 

się na ziemi”. Chrześcijań-

stwo głosi ewangeliczną 
prawdę o całym człowieku, 

powołanym do Ŝycia „na 

obraz i podobieństwo Bo-
Ŝe”. Ten obraz i podobień-

stwo prowadzi do pełności 
Ŝycia ewangelicznego 

promieniującego naślado-

waniem Jezusa Chrystusa. 
To On przynosi nam miarę 

i wzór pełnego i autentycz-
nego człowieczeństwa. 

Warto o tym pamiętać w 

kontekście – dziś czytanego 
– listu św. Pawła do He-

brajczyków (Hbr 12, 7-13). 

Za pięć dni obchodzić 
będziemy Uroczystość 

NMP Jasnogórskiej, której 
przyrzekaliśmy troskę o 

zbawienie swoje i bliźnie-

go. Ona jest Opiekunką 
tych, którzy uwierzyli i 

naśladują Chrystusa, Jej 

Syna. 



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. 

sław Bereda 

830 – dz.-bł. w 30. r. 

ślubu PP. Joanny i 

Mariusza; + Marian-

na i Stanisław Parzy-

szek 

1000  - intencja Kół 

RóŜańcowych; - aby 

takŜe w mniej rozwi-

niętych regionach 

świata głoszenie Sło-

wa BoŜego odnowiło 

serca ludzi i zachęci-

ło ich do uczestni-

czenia w procesie 

rozwoju społeczne-

go. – (intencja misyj-

na) – aby dzięki 

otwarciu serc na mi-

łość udało się poło-

Ŝyć kres wojnom i 

konfliktom powodu-

jącym rozlew krwi 

1130  + Tadeusz Wy-

rzykowski w 2 r. śm., 

Maria i Czesław Wy-

rzykowscy 

chrzest: Natalia Oli-

wia Gołasiewicz 

1800 + Amelia i Sta-

nisław Truszkowscy 

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. 


