
1800 -  dz.-bł. w 18. 
rocznice urodzin Mai 
Narowskiej 
9 sierpnia, wtorek; 
ŚW. TERESY BE-

NEDYKTY OD 
KRZY ŻA, patronki 

Europy, święto 
700 + Teresa i Łukasz 
i zmarłych z miejsca 
znanego Panu Bogu 
1800 – dz. z prośbą o 
zdrowie i silną wiarę  
10 sierpnia, środa; 
ŚW. WAWRZY Ń-
CA, DIAKONA I 
MĘCZENNIKA, 

święto 
700 wolna 
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; 
- dz. z prośbą o Boże 

INTENCJE MSZALNE 

19 Niedziela  
Zwykła  

07.08.2011 

7 sierpnia, 19 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Jerzy Włodar-
ski - powstaniec 
830 + Władysława 
(k), Roman i Barbara  
1000  + poległych i 
pomordowanych w 
Powstaniu Warszaw-
skim (RM) 
1130 zbiorowa: 
chrzest: Laura Mo-
tyczyńska, Sofia Me-
can; + Marian Fluk-
sik i jego rodzice; + 
Jan Bąbik w 13 
r.śm., Czesława (k) i 
Aleksander Szymań-
scy, Franciszka (k) 
Skibniewska; + Ma-
rianna Napiórkowska 
w dniu 30. dniu po 
śm.;  
1800 + Anna Chir-
kowska w 3. r.śm. 

8 sierpnia, ponie-
działek; Św. Domi-
nika, prezbitera, 

wspomnienie 
700 + Jan Jasiński w 
11. r. śm. 

bł. i opiekę MB na 
nowej drodze życia 
dla Jana i Oli, ich 
rodziców i rodzeń-
stwa; - o łaskę wiary, 
nadziei i miłości dla 
Anny, Jerzego, Ewy, 
Macieja, Piotra i Pa-
tryka; + Zbigniew 
Cinkowski w 21. r. 
śm.; + Marek Sobie-
raj; + Jarosław By-
szewski w 7. dzień 
po śm.; + Aleksander 
Stanisław Szymanek 
11 sierpnia, czwar-

tek; Św. Klary, 
dziewicy, wspomnie-

nie 
700 + Zbigniew 
Chrzanowski w 6. 
r.śm. 
1800 + Amelia i Sta-
nisław Morlo, Nata-
lia i Feliks Kowal-
czyk, Sławomir 
Hostman, Józefa (k) 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 19 Niedzielę Zwykłą  

07.08.2011 r. 
 
• Trwaj ą wakacje. Wszystkim życzymy dobrej 

i słonecznej pogody oraz udanego wypoczyn-
ku. Nie zapominajmy o obowiązku uczestnic-
twa we Mszy św. w niedziele oraz uroczystości 
kościelne. Pamiętajmy o właściwym w koście-
le ubiorze, który nie rani ani nie drażni stylem 
kawiarniano-dyskotekowym. 

• Dziś, w niedzielę 7 sierpnia br. gościmy w na-
szej parafii ks. Władysława z Brzuchowic ze 
Lwowa. Ks. Władysław jest moderatorem w 
Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 
Lwowskiej. Ofiarami do puszki będziemy mo-
gli wesprzeć tamtejszą młodzież duchowną 
przygotowującą się do kapłaństwa. 

• Z Bożą pomocą i dzięki ludzkiej łaskawości 
kończymy remont chodników wokół kościo-
ła. Wiele osób narzekało na nierówności i pro-
blemy ze szpilkami w asfalcie, łatwiej też bę-
dzie z odśnieżaniem w zimę.  
Cieszymy się, że prace są na ukończeniu! Na 
patio została umieszczona w posadzce tzw. lilia 
andegaweńska. Ten heraldyczny symbol odno-
si się do złocistych lilii andegaweńskich na 
płaszczu Maryi nawiązujących do herbu króla 
Węgier Ludwika. Oznacza on czystość Boga-
rodzicy. Również suknia Jezusa jest bogato 
pokryta złocistymi rozetami, ułożonymi z trój-
liści i rozwiniętych lilii. Można więc powie-
dzieć, że do siedemdziesięciu lilii z obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Pol-
ski w naszej kaplicy dołączyła jeszcze jedna 
lilia na patio. 

• Wszystkich pielgrzymów polecamy wspólnym 
modlitwom wiernych. 

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

1 Krl 19,9a.11-13; 
Okaż swą łaskę i 
daj nam zbawienie 
Rz 9,1-5;  
Mt 14,22-33 

Gdy tłum został nasycony, 
zaraz Jezus przynaglił 
uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na 
drugi brzeg, zanim odpra-
wi tłumy. Gdy to uczynił, 
wyszedł sam jeden na 
górę, aby się modlić. 
Wieczór zapadł, a On sam 
tam przebywał. Łódź zaś 
była już sporo stadiów 
oddalona od brzegu, mio-
tana falami, bo wiatr był 
przeciwny. Lecz o czwar-
tej straży nocnej przyszedł 
do nich, krocząc po jezio-
rze. Uczniowie, zoba-
czywszy Go kroczącego 
po jeziorze, zlękli się 
myśląc, że to zjawa, i ze 
strachu krzyknęli. Jezus 
zaraz przemówił do nich: 
Odwagi! Ja jestem, nie 
bójcie się! Na to odezwał 
się Piotr: Panie, jeśli to Ty 
jesteś, każ mi przyjść do 
siebie po wodzie! A On 
rzekł: Przyjdź! Piotr wy-
szedł z łodzi, i krocząc po 
wodzie, przyszedł do 
Jezusa. Lecz na widok 
silnego wiatru uląkł się i 
gdy zaczął tonąć, krzyk-
nął: Panie, ratuj mnie! 
Jezus natychmiast wycią-
gnął rękę i chwycił go, 
mówiąc: Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary? Gdy wsiedli 
do łodzi, wiatr się uciszył. 
Ci zaś, którzy byli w łodzi, 
upadli przed Nim, mó-
wiąc: Prawdziwie jesteś 
Synem Bożym. 



• Na terenie kościelnym, tzw. cmentarzu obo-
wiązuje zakaz wprowadzania psów i jeżdżenia 
na rolkach i deskorolkach. Przypominają o tym 
plansze przy bramie i furtkach. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym ty-
godniu i w przyszłą niedzielę. 

• Parafialny Zespół Caritas włącza się do ogól-
nopolskiej akcji „TORNISTER PEŁEN 
UŚMIECHÓW”, która zapewni dzieciom po-
godne rozpoczęcie roku szkolnego. Akcja po-
lega na wypełnieniu kilkunastu plecaków, 
otrzymanych z biura CARITAS, przyborami i 
artykułami szkolnymi. Potrzebne rzeczy moż-
na przynosić w każdą niedzielę sierpnia i zo-
stawiać w koszu pod chórem. W Wiadomo-
ściach Parafialnych (poniżej) podajemy wykaz 
najbardziej  potrzebnych artykułów. Gorąco 
zachęcamy parafian do włączenia się w akcję i 
wierzymy, że wspólnie pomożemy dzieciom, 
będącym w trudnej sytuacji rodzinnej. 
Wykaz artykułów szkolnych: 
zeszyty w kratkę 32, 60, 100 kartkowe 
zeszyty w linię 32, 60, 100 kartkowe 
długopisy 
flamastry 
ołówki, przybory geometryczne 
bloki rysunkowe A4 
bawełniane w rozmiarze  S, M, L 
skarpety ciemne w rozmiarze 38-40 

Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Mariusz Dalecki, kawaler z par. tutejszej 
Karolina Munik , panna z Milejowic 
⇒Jacek Edward Pasik, kawaler z Otwocka i 

Katarzyna Małgorzata Niemirka, panna z 
parafii tutejszej 
⇒Grzegorz Stefan Olszewski, kawaler z parafii 

tutejszej i Marta Agnieszka Kuśmierska, 
panna z par. św. Wojciecha w Gdańsku 

XIX Niedziela zwykła – 
7.08 

 
 Społeczność Boża 

 
 Ewangelia pragnie dziś 
zwrócić naszą uwagę na 
dwie bardzo ważne spra-
wy: przede wszystkim na 
problem wiary, a następnie 
na łódź z uczniami Chry-
stusa. Wiara rzeczywiście 
czyni cuda. Uzbrojony w 
pancerz wiary Piotr potrafi 
nawet kroczyć do Jezusa 
po falach Jeziora. Ale tylko 
tak długo, jak długo nie 
gaśnie w nim wiara. Z 
chwilą pojawienia się 
pierwszych oznak zwątpie-
nia – zaczyna tonąć. Brak 
wiary staje się przyczyną 
jego katastrofy. Jezus z 
wyrzutem mówi do Piotra 
„Czemu zwątpiłeś, małej 
wiary”. Pełne treści i po-
uczenia są te słowa Zbawi-
ciela. Ileż tu spraw do 
przemyślenia i zadumy. 
Druga sprawa ukazana 
przez dzisiejszą Ewangelię, 
to łódź z uczniami Chry-
stusa, symbolizująca Spo-
łeczność wierzących, czyli 
Kościół. Ta łódź miotana 
jest falami, rozkołysana 
wichrami, otoczona ciem-
nościami,  narażona jest na 
wiele niebezpieczeństw. W 
łodzi oczywiście jest i Piotr 
– z woli Chrystusa 
zwierzchnik Wspólnoty, 
ale decydującym jest to, że 
z tą Społecznością jest 
Jezus, który czuwa nad 
losem ludzi. Jak głęboko 
powinna zapaść w serca i 
umysły ta ewangeliczna 
scena, jak budujące i pełne 
treści jest Słowo Boże. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

Kobusińska 
12 sierpnia, piątek;  
700 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  
13 sierpnia, sobota; 
700 wolna 
1700 ślub: Ropelew-
ski-Pasoń 
1800 + Irena Jawo-
rowska  
14 sierpnia, 20 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Regina Kowal-
czyk 
830 + Józef i Józefa 

Pełka, Maria, Mi-
chał, Mikołaj, Stani-
sław, Józef i Włady-
sław Wochniaków  
1000  + Antoni, Ma-
rianna i Tadeusz Za-
rzeczni, Władysław i 
Stefania Klimonto-
wicz 
1130 + Wiesława (k) 
Jaworska w 3. r. śm. 
1700 ślub: Rożek-
Gójska 
1800 + Franciszka (k) 
w 6. r. śm. i Antoni 
w 40. r. śm. Grążka 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


