
KrzyŜa św. 
700  - dz. za szczęśliwy 
powrót Ryszarda i Be-
aty z prośbą o dalsze 
opiekę BoŜą 
800 – dz.-bł. w int. Lu-
cyny Ziółkowskiej w 
83 ur. 
1800 + Bronisława (k), 
Janina, Eugenia, Jan i 
ich rodzice 

15 września, środa; 
NMP Bolesnej 

700  + Ludwik, Katarzy-
na i Marianna Kozłow-
scy 
800 zajęta 
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, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; + Bogusław 
Piotrowicz  

16 września, czwar-
tek; św. Korneliusza 
papieŜa i Cypriana 
biskupa, męczenni-

ków 
700 wolna 

INTENCJE MSZALNE 

XXIV Niedziela 
Zwykła -  

12.09.2010 

12 września, XXIV 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Józef, Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Szczepan, 
Walenty Pełka 
1000  + Stafania, Urszu-
la i Barbara 
1130  + Aleksandra (k) 
Czyrna w 52 r.śm. 
1300 – bł. BoŜe dla ro-
dziny, a szczególnie dla 
Michała, Moniki i Jasia 
oraz Bronisławy i Jana 
Jarosz; + Danuta i Ta-
deusz, Marianna i Ju-
lian Bulik, Marysieńka 
i Kubuś 
1800 + Henryk i zm. z 
rodz. Beredów i Ka-
niowskich 

13 września, ponie-
działek; św. Jana 

Chryzostoma, biskupa 
i doktora Kościoła 

700 + Edward Saganek z 
racji imienin 
800 – o bł. BoŜe dla 
Piotra z okazji urodzin 
1800 – o zdrowie i po-
trzebne łaski dla Jaro-
sława Szymanka 
14 września, wtorek; 
święto PodwyŜszenia 

800  + Marianna, Julian i 
Henryk Kubuj, Alek-
sandra i Aleksander 
Bieniak 
1800 + Halina, Wacław i 
Wiesław Krauze 

17 września, piątek;  
700 dz. za kanonizację 
Abpa Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego 
800 + Prot Narbutt, jego 
Ŝona, bracia i rodzice 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Wiesława 
(k) Jaworska;   

18 września, sobota; 
święto św. Stanisława 

Kostki, zakonnika 
700  + Stanisław Woch-
niak w 31 r.śm. 
800  + Józef Kurnawa, 
Tadeusz RŜysko, Kata-
rzyna, Stefania i Wła-
dysław oraz Jan Szo-
stak 
1500 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
1700 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXIV Niedzielę Zwykłą  

12.09.2010r. 
• Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest 

na utrzymanie naszego Diecezjalnego Semi-
narium Duchownego. 

• Przy wyjściu z kościoła moŜna nabyć naj-
nowszy, powakacyjny numer parafialnego 
miesięcznika Salve Regina. A w nim między 
innymi wywiad z nowym księdzem w naszej 
parafii oraz ciekawe artykuły poświęcone 
obchodzonemu we wtorek świętu PodwyŜ-
szenia KrzyŜa Świętego.  
Zachęcamy do lektury! 

• Dziś po wieczornej mszy św. o godz. 18.00 
zapraszamy na prezentację dwóch tomików 
wierszy Bolesława Bryńskiego, naszego pa-
rafianina.  

• 13 września o godz. 17.15 róŜaniec fatimski. 
Zapraszamy! 

• 14 września obchodzimy święto PodwyŜsze-
nia KrzyŜa Świętego. Msze św. o godz. 
7.00, 8.00 i 18.00.  

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii słuŜąc 
pomocą rodzinom i narzeczonym jest czynna 
w kaŜdy czwartek w godzinach 19.00-21.00, 
wejście do kancelarii. Kontakt - P. Marek 
Chaciński, tel.: 668 99 56 04. 

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

• Biuro Radia Maryja dla wygody parafian 
sprowadziło do kiosku większą ilość albu-
mów pt. „Grunwald-pole chwały” - wydanie 
jubileuszowe w 600-tną rocznicę wiekopom-
nego zwycięstwa z 15 sierpnia 1410 r. Pozy-
cja ta jest wyjątkową okazją do refleksji nad 
dziejami naszej ojczyzny i chwałą oręŜa pol-
skiego.  

Wj 32,7-11.13-14; 
Wstanę i wrócę 
do mojego ojca 
1 Tm 1,12-17;  
Łk 15,1-32 

ZbliŜali się do Jezusa 
wszyscy celnicy i grzeszni-
cy, aby Go słuchać. Na to 
szemrali faryzeusze i ucze-
ni w Piśmie. Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi. 
Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: 
KtóŜ z was, gdy ma sto 
owiec, a zgubi jedną z 
nich, nie zostawia dzie-
więćdziesięciu dziewięciu 
na pustyni i nie idzie za 
zgubioną, aŜ ją znajdzie? A 
gdy ją znajdzie, bierze z 
radością na ramiona i 
wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i 
mówi im: Cieszcie się ze 
mną, bo znalazłem owcę, 
która mi zginęła. Powia-
dam wam: Tak samo w 
niebie większa będzie 
radość z jednego grzeszni-
ka, który się nawraca, niŜ z 
dziewięćdziesięciu dzie-
więciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują 
nawrócenia. Albo jeśli 
jakaś kobieta, mając dzie-
sięć drachm, zgubi jedną 
drachmę, czyŜ nie zapala 
światła, nie wymiata z 
domu i nie szuka staranne, 
aŜ ją znajdzie. A znalazłszy 
ją, sprasza przyjaciółki i 
sąsiadki i mówi: Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam. 
Tak samo, powiadam wam, 
radość powstaje u aniołów 
BoŜych z jednego grzeszni-
ka, który się nawraca.  



Zapraszamy do naszego kiosku! 
• W dzisiejszą niedzielę-12.09-po mszach św. 

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

• TakŜe w najbliŜszą niedzielę-19.09 o godz. 
19.00 parafia NS P. Jezusa w Starej Miłosnej 
(kościół drewniany) organizuje spotkanie pt. 
„Dziecko wśród mediów - szanse i zagroŜe-
nia wychowawcze. Poprowadzi je P. mgr 
Małgorzata Więczkowska. 

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

• 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. 

• Wszystkich lektorów takŜe tych, którzy nimi 
byli  zapraszamy na spotkanie w najbliŜszą 
sobotę na godz. 10.00, a ministrantów oraz 

kandydatów na ministrantów na godz. 11.00. 
• Zapraszamy dzieci do czynnego uczestnicze-

nia w niedzielnych mszach św. o godz. 
11.30. Próby zespołu fletowego i scholi 

młodszej odbywają się w dni w szkole 218-
tej oraz w niedziele w salce przy kościele na 
godzinę przed mszą św. W przyszłą niedzielę
-19.09 po mszy św. o godz. 11.30 odbędzie 
się wycieczka do Niepokalanowa. Zapisy u 
Sióstr katechetek i P. organisty.  

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

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

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

XXIV Niedziela zwykła – 
12.09 

 
 Powołanie 

 
 Powołani jesteśmy wszyscy 
do odpowiedzialności za 
ojczyznę, za człowieka i za 
społeczne postawy. WaŜna 
jest kaŜda zagubiona 
„owca”, kaŜda oszczędność 
Ŝyciowa i kaŜdy powrót do 
Ojca. A Bóg – Ojciec nasz 
w niebie – troszczy się o 
zagubionych, przebacza i 
raduje się, kiedy człowiek 
chce być dobrym Jego 
dzieckiem. Dzisiejsze Czy-
tania liturgiczne są jakby 
fragmentami orędzia BoŜe-
go Miłosierdzia. Bóg prze-
baczył niewiernemu ludowi 
Starego Testamentu, przeba-
czył Szawłowi – prześla-
dowcy – i wskazał mu nowe 
drogi i zadania. Cieszy się 
Bóg z kaŜdego dobra, które 
jest źródłem radości: paste-
rza dźwigającego zagubioną 
owcę, kobietą ściskającą 
pieniąŜek na codzienne 
Ŝycie, troską i cierpliwością 
ojca oczekującego powrotu 
dziecka. UwaŜnie słuchając 
dzisiejszych czytań Słowa 
zauwaŜymy, Ŝe podobne 
zjawiska są i w naszym 
narodzie. Mówił o nich juŜ 
w XI wieku ks. Piotr Skarga 
w swoim kazaniu „O zgo-
dzie domowej”, „Nastąpi 
postronny nieprzyjaciel, 
jąwszy się za waszą niezgo-
dę i mówić będzie – roz-
dzieliło się serce ich – teraz 
poginą… będziecie ku 
pośmiewisku i urąganiu 
nieprzyjaciołom swoim”. W 
tym świecie wszystko się 
liczy. Trzeba radować się z 
99 punktów szczęśliwych, 
ale zwracać teŜ uwagę na 
kilka źródeł smutku. 



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 można 

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. 

1800 + Halina i Zyg-
munt Kmerowie, Stefa-
nia i Eugeniusz Mu-
szyńscy 

19 września, XXV 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Janina i Stanisław 
Tyszkiewicz, Maria i 
Wacław Stankiewicz 
1000  + kpt. Tadeusz 
Zachar w r. bitwy nad 
Bzurą 
1130  + Piotr Dobrzyń-
ski w 16 r.śm., cr. Sko-
rupków 
1300 zbiorowa; chrzest: 
Ignacy Olkowski, Alek-

sander Patryk Tęcza; - 
dz.-bł. w int. Marianny 
w 83 ur. z prośba o 
dalsze bł. BoŜe i zdro-
wie; + Marian Fluksik i 
jego rodzice; + Jadwiga 
Krawczyk w 4 r.śm.; + 
Apolonia Sikora i cr. 
Sikorów; + Apolonia 
Dworak zmarła w Au-
stralii; 
1800 + BoŜena, Kazi-
miera i Antoni Brzozo-
wscy, Helena i Leonard 
Godlewscy 

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. 


