
śm., Halina, Jerzy, ElŜbie-
ta, Teresa, Zofia, Jan cr. 
Ludwiniaków 
1800 + Marian Antosik, cr. 
Antosik, Tadeusz Laskow-
ski, cr. Krauze i Litwin 
1 września, środa; wspo-
mnienie Bł. Bronisławy, 

dziewicy 
700  + Stefania Müller, 
Stefania Prokurat, Stefania 
Ejsmond, Bronisława (k) 
Ślubowska 
800 – o błogosławieństwo 
BoŜe dla dzieci i młodzie-
Ŝy, nauczycieli i rodziców 
na rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; + za 
wszystkich poległych i 
pomordowanych w czasie 
II Wojny Światowej; + Jan 
Góralczyk w 6 r.śm., jego 
rodzice i córka ElŜbieta; + 
Jadwiga Mirosława Bo-
rowska w 30 dni po śm.; + 
Ireneusz Mirosław Szala w 
30 dni po śm.; + Bronisław 
Ges z racji imienin 

2 września, czwartek;  
700 + Stefan Lasota z racji 
imienin 

INTENCJE MSZALNE 

XXII Niedziela 
Zwykła -  

29.08.2010 

29 sierpnia, XXII Nie-
dziela Zwykła  

700 + Janina, Aleksandra 
(k), Zdzisław, Wojciech i 
Władysław Bereda 
830 – dz.-bł. w 30. r. ślubu 
PP. Joanny i Mariusza; + 
Marianna i Stanisław Pa-
rzyszek 
1000  - intencja Kół RóŜań-
cowych; - aby takŜe w 
mniej rozwiniętych regio-
nach świata głoszenie 
Słowa BoŜego odnowiło 
serca ludzi i zachęciło ich 
do uczestniczenia w proce-
sie rozwoju społecznego. – 
(intencja misyjna) – aby 
dzięki otwarciu serc na 
miłość udało się połoŜyć 
kres wojnom i konfliktom 
powodującym rozlew 
krwi; + Alina Siarkiewicz i 
wszystkie zmarłe Siostry z 
Koła RóŜańcowewgo 
1130  + Tadeusz Wyrzy-
kowski w 2 r. śm., Maria i 
Czesław Wyrzykowscy 
chrzest: Natalia Oliwia 
Gołasiewicz, Bartłomiej 
Tomasz Kaszuba 
1800 + Amelia i Stanisław 
Truszkowscy 
30 sierpnia, poniedziałek;  
700  + Siostra Stanisława 
Bortnik 
1800 + Marianna Zalewska, 
Krystyna Owczarek 

31 sierpnia, wtorek; 
700  + Cecylia w rocznicę 

800  - dz.-bł. w 10 r. ślubu 
PP Agnieszki i Piotra Ra-
deckich 
1800 + Helena Zalewska, 
Stefania i Antoni Rusinow-
scy, Janusz Felak, Jadwiga 
Marcinkiewicz, Zygmunt 
Marcinkiewicz, Tadeusz 
Jacak 
3 września, piątek; wspo-

mnienie św. Grzegorza 
Wielkiego, papieŜa 

700 + Hanna Genc 
800 + Piotr w 56 r.śm., cr. 
Baranów i Maszczaków 
1630 + Anna Dalah, Jerzy 
Wojciechowski, Teresa 
Sawicka 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan, Zdzi-
sław Karcz, Janina i Mi-
chał Misztal; + Dariusz 
Adam Byszof w 30 dni po 
śmierci; + Wiktor Kac-
przak w 19 r. śmierci, 
Marta i Władysław Jabłon-
ka, cr. Kacprzak i Jabłonka 

4 września, sobota; 
700  + Zofia Sawicka, Józe-
fa (k) Pudłowska 
800  + Stefan Bujalski z 
racji imienin 
1500 – w intencji nowoŜeń-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXII Niedzielę Zwykłą  

29.08.2010r. 
• Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna posługę dusz-

pasterską w naszej wspólnocie parafialnej Ks. 
Adam Kurowski. W siedemnastym roku kapłaństwa 
przychodzi do nas Ks. Adam z parafii w Radości. 
śyczymy mu wielu łask BoŜych, poczucia pełnienia 
misji w Duchu Świętym i wstawiennictwa Matki 
Najświętszej. Szczęść BoŜe w pracy. 

• 28 sierpnia o godz. 10 z Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego wystartował X Międzynarodowy Mo-
tocyklowy Rajd Katyński. Ponad 100 motocykli 
wyruszy na trzytygodniową trasę 6-iu tys. kilome-
trów, odwiedzając Wilno, Ponary, Kuropaty, Katyń, 
Miednoje, Moskwę, Charków, Kijów, Lwów, Hutę 
Pieniacką i wiele innych miejscowości. Pamiętajmy 
o nich w naszych codziennych modlitwach. Wiele 
szczegółowych informacji moŜna znaleźć na stronie 
www.rajdkatynski.net i śledzić ich trasę na mapie. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 

• Pierwszy września to rozpoczęcie nowego Roku 
Szkolnego. Dzieci i młodzieŜ, rodziców, nauczycieli 
i wychowawców zapraszamy na Mszę św. o godz. 
8.00 w intencji rozpoczynającego się Roku Szkolne-
go. 

• W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 
odbędzie się poświęcenie przyborów szkolnych 
dzieci klas “0” i “I” 

• Pierwszego września obchodzimy 71. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. Na uroczystą Mszę św. 
za wszystkich poległych zapraszamy na godz. 18.00 

• W Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy od 
godz. 15.00 na Wystawienie Najśw. Sakramentu, 

Koronkę do Miłosierdzia BoŜego i RóŜaniec. 
• W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź św. od 

godz. 6.30. O godz. 9.00 rozpocznie się Komunia 
św. chorych w domach. Prosimy o zgłaszanie osób 
chorych w zakrystii. Po południu o godz. 16.00 roz-
pocznie się spowiedź dzieci, młodzieŜy i starszych. 
Msza św. będzie odprawiona o godz. 16.30. Tego 
dnia kancelaria parafialna nieczynna. 

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii słuŜąc pomo-
cą rodzinom i narzeczonym jest czynna w kaŜdy 

Syr 3,17-18.20.28-
29;  
Ty, dobry BoŜe, bied-
nego ochraniasz 
Hbr 12,18-19.22-24a;  
Łk 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do 
domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat 
spoŜyć posiłek, oni Go 
śledzili. I opowiedział zapro-
szonym przypowieść, gdy 
zauwaŜył, jak sobie pierwsze 
miejsca wybierali. Tak 
mówił do nich: Jeśli cię kto 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by 
czasem ktoś znakomitszy od 
ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu 
zaprosił, i powie ci: Ustąp 
temu miejsca; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. Wtedy 
przyjdzie gospodarz i powie 
ci: Przyjacielu, przesiądź się 
wyŜej; i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbie-
siadników. KaŜdy bowiem, 
kto się wywyŜsza, będzie 
poniŜony, a kto się poniŜa, 
będzie wywyŜszony. Do 
tego zaś, który Go zaprosił, 
rzekł: Gdy wydajesz obiad 
albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, 
ani krewnych, ani zamoŜ-
nych sąsiadów, aby cię i oni 
nawzajem nie zaprosili, i 
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych. A 
będziesz szczęśliwy, ponie-
waŜ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bo-
wiem otrzymasz przy zmar-
twychwstaniu sprawiedli-
wych. 



czwartek w godzinach 19.00-21.00, wejście do kan-
celarii. 

• Parafialny Zespół Caritas zaprasza korzystających 
z pomocy 4 września o godz. 9.00 

• Policja prosi o czujność i roztropność  zwłaszcza 
osoby starsze. W okolicy pojawiła się grupa złodziei 
wyłudzająca pieniądze. Najpierw telefonicznie kon-
taktują się z upatrzoną osobą zmyślając wnuczka w 
bardzo pilnej potrzebie. Potem rzekomy kolega 
wnuczka odbiera pieniądze u babci i znika. Prosimy 
o wzięcie sobie tego apelu do serca.   

• Biuro Radia Maryja organizuje dwudniową piel-
grzymkę na Pojezierze Kaszubskie i WybrzeŜe 
Gdańskie w dniach 10-11 września 2010. (m.in.. 
Kartuzy, Kaszubska Jerozolima, Królowa Morza - 
Hel, tramwaj wodny z Helu na molo w Sopocie, 
koncert w Katedrze Oliwskiej). BliŜsze informacje i 
zapisy w kiosku. 

• W dniach 29 sierpnia (ostatnia niedziela sierpnia) 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 kier-
masz podręczników szkolnych. MoŜna przynieść 
niepotrzebne (aktualne) podręczniki szkolne i bez-
płatnie wybrać potrzebne z dostępnych. Akcję orga-
nizują nauczycielki z Zespołu Szkół nr 78 przy Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Zapraszamy. 

• 2 września o godz. 19.00 rozpoczyna się w naszej 
parafii Kurs dla Narzeczonych. (wejście od kance-
larii parafialnej). Zapraszamy wszystkich, którzy 
zamierzają w niedługiej przyszłości przyjąć sakra-
ment małŜeństwa. 

• W przyszłą niedzielę ofiarami do puszki Dar Serca 
wystawionej na środku kościoła wspierać będziemy 
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w naszej 
diecezji. 

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

w Warszawie i Marta Urbanek, panna z par. tutej-
szej. 

⇒ Łukasz Grzęda, kawaler z Międzylesia i Monika 
Ołdakowska, panna z par. tutejszej. 

⇒ Jan Ciesielski, kawaler i Anna Katarzyna Sido-
rowska, panna, oboje z par. tutejszej 

XXII Niedziela zwykła – 
29.08 

 
 Ocena siebie 

 
 Dzisiejsze teksty Pisma św. 
mówią nam – w najwięk-
szym skrócie – o umiejętno-
ści nieprzeceniania samego 
siebie, czyli o pokorze. 
Przypominają człowiekowi 
wierzącemu, Ŝe jedyną i 
pełnoprawną instytucją do 
ostatecznego oceniania 
Ŝycia i działalności czło-
wieka, jest sam Bóg. Tylko 
Bóg jest sprawiedliwy i w 
swej ocenie odda kaŜdemu 
to, na co zasługuje. Jego 
osąd nie będzie tendencyj-
ny, ani pobieŜny i uwarun-
kowany róŜnymi racjami 
zewnętrznymi. Bo tylko 
Bóg zna tajniki kaŜdego 
ludzkiego Ŝycia i zna je 
lepiej i dokładniej, niŜ my 
sami. Dla Boga tajemnice 
nie istnieją. Pomyślmy 
tylko o próbach wypowia-
dania sądów i opinii o sobie 
samych i pokusie oceniania 
bliźnich. Księga Syracha 
przekazuje nam wezwanie 
do pokory: „O ile wielki 
jesteś, o tyle się uniŜaj, a 
znajdziesz łaskę u Pana”. A 
Chrystus w dzisiejszej 
przypowieści przestrzega: 
„KaŜdy bowiem, kto się 
wywyŜsza, będzie poniŜo-
ny, a kto się poniŜa, będzie 
wywyŜszony”. To nie zaw-
sze sprawdza się tu na 
ziemi, ale na pewno realizu-
je się w obliczu Boga. 
Zdumiewająca jest pedago-
gika Jezusa, który w tak 
niewielkim i zwyczajnym 
urywku dzisiejszej Ewange-
lii zwraca uwagę na sprawy 
tak doniosłe. 



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. 

ców 
1600 – w intencji nowoŜeń-
ców 
1700 – w intencji nowoŜeń-
ców 
1800 zajęta 

5 września, XXIII Nie-
dziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 – dz.-bł. w 21. r. ślubu 
PP. Katarzyny i Piotra z 
prośbą o bł. BoŜe dla całej 
Rodziny oraz w 10 r. ślubu 
PP. Agnieszki i Marcina  z 
prośbą o bł. BoŜe dla całej 
Rodziny 
1000  - RM 
1130  + Marek Nowicki, 
Marianna, Jerzy i Szcze-
pan, cr. Nowickich, Geno-

wefa i Józef BłaŜejczyk 
1300 zbiorowa; chrzest: 
Malwina Maja Ślifirska, 
Adam Śledziewski, Moni-
ka Winiarczyk; - dz.-bł. w 
50. r. ślubu PP. Jana i 
Weroniki Bryńskich z 
prośba o bł. BoŜe dla całej 
Rodziny; - dz.-bł. w 40. r. 
ślubu PP. Zofi i Janusza 
Krawczyków oraz całej 
Rodziny; - dz.-bł. w 7. r. 
urodzin Kubusia, za jego 
siostrę Martynkę oraz 
rodziców Annę i Jarosła-
wa; + Bronisława (k) Luft; 
+ Lech Kalinowski i Jan 
Skała 
1800 + Kazimiera (k), 
Antoni Brzozowscy, Hele-
na Godlewska w 3. r.śm. 

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. 


