
Jarosława; - dz. za 
otrzymane łaski z proś-
ba o bł. BoŜe dla Pa-
lomki Fronc, Beaty 
Fronc, Zbigniewa i Eu-
lalii Fronc; + Bronisła-
wa (k) Luft; + Lech 
Kalinowski i Jan Skała; 
+ brat Stanisław, Ma-
rian i Janina Makulec; 
1800 + Kazimiera (k), 
Antoni Brzozowscy, 
Helena Godlewska w 3. 
r.śm. 
6 września, poniedzia-

łek;  
700  - dz. z racji imienin 
Siostry Doroty 
800 + cr. Wardzyńskich, 
Duszczyków i Piłków 
1800 – dz.-bł. PP. Mi-
chałkiewicz i Przywu-
skich, Kołodziejak i ich 
dzieci 

7 września, wtorek; 
wspomnienie bł. Igna-
cego Kłopotowskiego, 

prezbitera 
700  + Bronisława (k), 
Jan, Edward cr. Bedna-
rzów 
800 – dz.-bł. Reginy, 
Zofii i Marii o potrzeb-
ne łaski i wytrwałość w 
chorobie 
1800 + Regina Jedynak 

INTENCJE MSZALNE 

XXIII Niedziela 
Zwykła -  

05.09.2010 

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  + za Polaków pole-
głych i pomordowanych 
w czasie II wojny świa-
towej oraz za ofiary 
katastrofy Smoleńskiej 
1130  + Marek Nowicki, 
Marianna, Jerzy i 
Szczepan, cr. Nowic-
kich, Genowefa i Józef 
BłaŜejczyk 
1300 zbiorowa; chrzest: 
Malwina Maja Ślifirska, 
Adam Śledziewski, 
Monika 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 

8 września, środa; 
święto Narodzenia 

NMP 
700  + Piotr Narkiewicz 
w 1 r.śm. 
800 + Marianna, Wa-
cław, Jan i Rozalia Rzy-
scy 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - w 
intencji wszystkich 
osób, które podjęły du-
chową adopcję 9 grud-
nia 2009r.; + Marianna, 
Marian Zarzyccy, Zofia, 
Mikołaj, Aleksander 
Dziakowscy 
9 września, czwartek;  

700 + Siostra Dorota 
Mrzygód 
800  + Stefania i Stefan 
Suscy, Halina i Tadeusz 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXIII Niedzielę Zwykłą  

05.09.2010r. 
• Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 

poświęcenie przyborów szkolnych dzieci 
klas “0” i “I” 

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

• 8 września obchodzimy święto Narodzenia 
NMP. Na wieczorną mszę św. zapraszamy 
szczególnie osoby, które 9 grudnia 2009 r. 
podjęły duchową adopcję dziecka. 

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii słuŜąc 
pomocą rodzinom i narzeczonym jest czynna 
w kaŜdy czwartek w godzinach 19.00-21.00, 
wejście do kancelarii. 

• Parafialny Zespół Caritas wznowił soją 
działalność. Potrzebujących zapraszamy w 
kaŜdą sobotę o godz. 9.00 do budynku kina. 

• Policja prosi o czujność i roztropność  
zwłaszcza osoby starsze. W okolicy pojawiła 
się grupa złodziei wyłudzająca pieniądze. 
Najpierw telefonicznie kontaktują się z upa-
trzoną 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 
pielgrzymkę na Pojezierze Kaszubskie i Wy-
brzeŜe Gdańskie w dniach 10-11 września 
2010. (m.in.. Kartuzy, Kaszubska Jerozoli-
ma, Królowa Morza - Hel, tramwaj wodny z 
Helu na molo w Sopocie, koncert w Kate-
drze Oliwskiej). BliŜsze informacje i zapisy 
w kiosku. 

• W najbliŜszą niedzielę-12.09-po mszach św. 

Mdr 9,13-18b; 
Panie, Ty zawsze 
byłeś nam ucieczką 
Flm 9b-10.12-17; 
Łk 14,25-33 

Wielkie tłumy szły z 
Jezusem. On zwrócił się i 
rzekł do nich: Jeśli kto 
przychodzi do Mnie, a 
nie ma w nienawiści 
swego ojca i matki, Ŝony 
i dzieci, braci i sióstr, 
nadto siebie samego, nie 
moŜe być moim uczniem. 
Kto nie nosi swego krzy-
Ŝa, a idzie za Mną, ten 
nie moŜe być moim 
uczniem. Bo któŜ z was, 
chcąc zbudować wieŜę, 
nie usiądzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? 
Inaczej, gdyby załoŜył 
fundament, a nie zdołałby 
wykończyć, wszyscy, 
patrząc na to, zaczęliby 
drwić z niego: Ten czło-
wiek zaczął budować, a 
nie zdołał wykończyć. 
Albo który król, mając 
wyruszyć, aby stoczyć 
bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie 
rozwaŜy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi moŜe stawić 
czoło temu, który z dwu-
dziestoma tysiącami 
nadciąga przeciw niemu? 
Jeśli nie, wyprawia posel-
stwo, gdy tamten jest 
jeszcze daleko, i prosi o 
warunki pokoju. Tak 
więc nikt z was, kto nie 
wyrzeka się wszystkiego, 
co posiada, nie moŜe być 
moim uczniem. 



Radia Maryja będzie rozprowadzać materia-
ły na temat dzieł przez nie prowadzonych. 

• 5 września (pierwsza niedziela września) w 
godzinach od 9:00 do 13:30 w Kościele Naj-
świętszej Maryi Panny w Warszawie w Mię-
dzylesiu ul. Bursztynowa 16,  odbędzie się 
kiermasz podręczników szkolnych. MoŜna 
przynieść niepotrzebne (aktualne) podręczni-
ki szkolne i bezpłatnie wybrać potrzebne z 
dostępnych. Akcję organizują nauczycielki z 
Zespołu Szkół nr 78 przy Centrum Zdrowia 
Dziecka. Zapraszamy. 

• 2 września o godz. 19.00 rozpoczął się w 
naszej parafii Kurs dla Narzeczonych. 
(wejście od kancelarii parafialnej). Zapra-
szamy wszystkich, którzy zamierzają w nie-
długiej przyszłości przyjąć sakrament mał-
Ŝeństwa. 

• Koło RóŜańcowe organizuje 18.09 piel-
grzymkę do Częstochowy. BliŜsze informa-
cje i zapisy u P. Janiny Oklińskiej, ul. Rzeź-
biarska 60, tel. 507 478 245. 

• 101 Warszawska DruŜyna Harcerska PRA-

TUM serdecznie zaprasza wszystkie dziew-
czynki z klas IV, V i VI na pierwszą zbiórkę, 
która odbędzie się w sobotę - 11.09 o godz. 
10.00. Miejsce spotkania przy kościele! 

• W przyszłą niedzielę ofiary złoŜone na tacę 
będą przeznaczone na WyŜsze Seminarium 
Duchowna w naszej diecezji. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Marcin Seliga, kawaler z par. tutejszej i 

Karolina Szelągowska, panna z Warszawy 
⇒ Mateusz Stefan Barszczak, kawaler z par. 

Św. Kazimierza w Warszawie i Kamila Ma-
ria Wronkowska, panna z par. tutejszej 

XXIII Niedziela zwykła – 
5.09 

 
 Nie nad Boga 

 
 Jesteśmy wspólnotą Chry-
stusa. NaleŜymy do Niego. 
On prowadzi nas do Ojca. 
Jego wymagania zaskakują 
nas i wydają się przerastać 
nasze moŜliwości i nasze 
siły. Mówi Jezus o dźwiga-
niu krzyŜa, o zapomnieniu 
– ze względu na Niego – o 
rodzinie i wartościach 
doczesnych. A więc trzeba 
praktykować BoŜą hierar-
chię wartości, czyli: „nic 
nad Boga”. Dopiero po 
przekroczeniu bariery Ŝycia 
ziemskiego nasz umysł 
pozna, Ŝe Bóg, najwyŜsze 
dobro, godzien jest najwyŜ-
szej i najpełniejszej miło-
ści. W czytanej dziś Ewan-
gelii Jezus ukazuje tajemni-
cę BoŜego Królestwa na 
płaszczyźnie wartości i 
stawia człowieka wobec 
konieczności wyboru, a 
wybór jest bardzo trudny. 
W Księgach Mądrości 
Starego Testamentu powta-
rza się często, jak refren, 
stwierdzenie, iŜ marne są 
dobra tego świata, Ŝe pełne 
nędzy i utrapień jest Ŝycie 
człowieka na ziemi, „bo 
śmiertelne ciało przygniata 
duszę… i któŜ z ludzi roze-
zna zamysł BoŜy” (Czyt.1). 
Nie wystarczy więc mą-
drość ludzka. Dlatego 
właśnie mądrość BoŜa, 
Duch Święty uczy nas, Ŝe 
najwyŜszą wartością czło-
wieka jest Bóg, Ŝe pierwot-
nym sensem wszystkiego, 
co ma jakiś sens – jest Bóg, 
Miłość Nieskończona. 



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. Adam Kurowski 
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. 

Saksów 
1800 zajęta 

10 września, piątek;  
700 + Siostra Aurelia 
800 + Wacław Tołoczko 
w 20 r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jerzy, Ryszard, 
Aleksander , cr. Rejów, 
Łopatków, Gawdzików, 
Krawczyków 

11 września, sobota; 
700  + Kazimierz Zającz-
kowski w 25 r.śm. 
800  + Jan i Leokadia 
Urban 
1800 – dz. w 13 r. ślubu 
PP Aleksandry i Adama 

z prośbą o wszelkie 
potrzebne łaski dla nich 
i ich dzieci; Janka, Ani i 
Marysi; o łaskę zdrowia 
dla Pawła i jego rodziny 

12 września, XXIV 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Józef, Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Szczepan, 
Walenty Pełka 
1000  + Stafania, Urszula 
i Barbara 
1130  + Aleksandra (k) 
Czyrna w 52 r.śm. 
1300 zajęta 
1800 zajęta 

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. 


