
1000 + Marianna 
Szczepaniak w dniu 
imienin 
1130 + Marianna Za-
lewska w dniu imienin  
1800 + Marianna i Jó-
zef Kociszewscy  
16 sierpnia, wtorek;  

700 – dz.-bł. w int. Sta-
nisława i Marianny i 
ich rodziny w 62 r. 
ślubu 
1800 + Janina, Alek-
sandra (k), Zdzisław, 
Władysław i Wojciech 

17 sierpnia, środa; 
Św. Jacka, prezbite-

ra, wspomnienie  
700 + Waldemar w 11 
r.śm. i Jan Grudzińscy 
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, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - dz. z prośbą 
o Boże bł. i opiekę MB 
na nowej drodze życia 
dla Jana i Oli, ich ro-

INTENCJE MSZALNE 

20 Niedziela  
Zwykła  

14.08.2011 

14 sierpnia, 20 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Regina Kowal-
czyk 
830 + Józef i Józefa 
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniaków  
1000 + Antoni, Marian-
na i Tadeusz Zarzecz-
ni, Władysław i Stefa-
nia Klimontowicz,  + 
Józef Domagała 
1130 + Wiesława (k) 
Jaworska w 3 r.śm. i 
Agata Szabłowska 
1700 ślub: Rożek-
Gójska 
1800 + Franciszka (k) 
w 6 r.śm. i Antoni w 
40 r.śm. Grążka 

15 sierpnia, ponie-
działek; WNIEBO-

WZI ĘCIE NMP, MB 
ZWYCI ĘSKIEJ,  
głównej  Patronki 

diecezji warszawsko-
praskiej, uroczystość  

700 + Mieczysław, 
Kazimiera i Józef Pie-
chotka 
830 + Jacek Kruszew-
ski i Piotr Zieliński 

dziców i rodzeństwa; + 
Marianna. Elżbieta i 
Mateusz Arlak, Jan 
Przybysz, Alfons i 
Weronika Wawrzy-
niak, Franciszek No-
wacki; + Irena Helena 
Końska w 30 dniu po 
śm.; + Alfreda (k) w 
16 r.śm., cr. Paśnic-
kich, Kazimiera (k) i 
Napoleon Daszkie-
wicz; + Janek Ziemkie-
wicz w 1 r.śm.; + Ma-
rek Sobieraj;  
18 sierpnia, czwartek;  
700 + powstaniec Ma-
rian Tyczyński 
1800 + Stanisław w 20 
r.śm., Anna i Aleksan-
der Juzala, Janina i 
Stanisław Pątek 

19 sierpnia, piątek;  
700 zajęta 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Zofia i 
Henryk Flejszer, cr. 
Flejszerów i Dziemi-
rów, + Stefania, Jan i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 20 Niedzielę Zwykłą  

14.08.2011 r. 
 
• Diecezja Warszawsko-Praska, w odpowiedzi na 

prośbę Abp. Józefa Michalika, przewodniczące-
go Konferencji Episkopatu Polski, włącza się 
w ogólnopolską zbiórkę na rzecz głodujących 
w Południowym Sudanie i Erytrei. Dzisiejsza 
taca przeznaczona jest na ten cel. 

• Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP. Po każdej Mszy św. odbędzie się 
obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów. Jutro 
też będziemy obchodzić 90. r. zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej w 1920r. zwanej „Cudem nad 
Wisłą” . Główne uroczystości rocznicowe odbędą 
się na cmentarzu w Ossowie i Radzyminie. Po-
rządek mszy św. jak w niedzielę.  

• Jutro też po mszach św. siostra obliczanka, roz-
prowadzać będzie prace dzieci jako cegiełki na 
budowę domu dla dzieci porzuconych w Czę-
stochowie. 

• Z Bożą pomocą i dzięki ludzkiej łaskawości za-
kończyliśmy remont chodników wokół kościo-
ła. Cieszymy się z ukończenia prac! Na patio 
została umieszczona w posadzce tzw. lilia ande-
gaweńska. Ten heraldyczny symbol odnosi się do 
złocistych lilii andegaweńskich na płaszczu Ma-
ryi nawiązujących do herbu króla Węgier Ludwi-
ka. Oznacza on czystość Bogarodzicy. Również 
suknia Jezusa jest bogato pokryta złocistymi 
rozetami, ułożonymi z trójliści i rozwiniętych 
lilii. Mo żna więc powiedzieć, że do siedemdzie-
sięciu lilii z obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej - Królowej Polski w naszej kaplicy dołączy-
ła jeszcze jedna lilia na patio. 

• Trwaj ą wakacje. Wszystkim życzymy dobrej i 
słonecznej pogody oraz udanego wypoczynku. 
Nie zapominajmy o obowiązku uczestnictwa we 
Mszy św. w niedziele oraz uroczystości kościel-
ne. Pamiętajmy o właściwym w kościele ubiorze, 
który nie rani ani nie drażni stylem kawiarniano-

Iz 56,1.6-7 
Bóg miłosierny niech 
nam błogosławi 
Rz 11,13-15.29-32 
Mt 15,21-28 

Jezus podążył w stronę 
Tyru i Sydonu. A oto 
kobieta kananejska, 
wyszedłszy z tamtych 
okolic, wołała: Ulituj 
się nade mną, Panie, 
Synu Dawida! Moja 
córka jest ciężko drę-
czona przez złego 
ducha. Lecz On nie 
odezwał się do niej ani 
słowem. Na to pode-
szli Jego uczniowie i 
prosili Go: Odpraw ją, 
bo krzyczy za nami! 
Lecz On odpowiedział: 
Jestem posłany tylko 
do owiec, które pogi-
nęły z domu Izraela. A 
ona przyszła, upadła 
przed Nim i prosiła: 
Panie, dopomóż mi! 
On jednak odparł: 
Niedobrze jest zabrać 
chleb dzieciom a rzu-
cić psom. A ona odrze-
kła: Tak, Panie, lecz i 
szczenięta jedzą z 
okruszyn, które spada-
ją ze stołów ich pa-
nów. Wtedy Jezus jej 
odpowiedział: O nie-
wiasto wielka jest 
twoja wiara; niech ci 
się stanie, jak chcesz! 
Od tej chwili jej córka 
została uzdrowiona. 



dyskotekowym. 
• Wszystkich pielgrzymów polecamy wspólnym 

modlitwom wiernych. 
• Sierpień miesiąc trzeźwości. Weźmy sobie do 

serca słowa Apelu Trzeźwości. 
• Na terenie kościelnym, tzw. cmentarzu obo-

wiązuje zakaz wprowadzania psów i jeżdżenia 
na rolkach i deskorolkach. Przypominają o tym 
plansze przy bramie i furtkach. 

• Parafialny Zespół Caritas włącza się do ogól-
nopolskiej akcji „TORNISTER PEŁEN UŚMIE-
CHÓW”, która zapewni dzieciom pogodne roz-
poczęcie roku szkolnego. Akcja polega na wy-
pełnieniu kilkunastu plecaków, otrzymanych z 
biura CARITAS, przyborami i artykułami szkol-
nymi. Potrzebne rzeczy można przynosić w każ-
dą niedzielę sierpnia i zostawiać w koszu pod 
chórem. W Wiadomościach Parafialnych 
(poniżej) podajemy wykaz najbardziej  potrzeb-
nych artykułów. Gorąco zachęcamy parafian do 
włączenia się w akcję i wierzymy, że wspólnie 
pomożemy dzieciom, będącym w trudnej sytu-
acji 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: 

⇒ Jacek Edward Pasik, kawaler z Otwocka i 
Katarzyna Małgorzata Niemirka, panna z pa-
rafii tutejszej 
⇒ Grzegorz Stefan Olszewski, kawaler z parafii 

tutejszej i Marta Agnieszka Kuśmierska, panna 
z par. św. Wojciecha w Gdańsku 
⇒ Piotr Tomasz Mirkowski, kawaler z par. tut. 

Magdalena Grażyna Kocoń, panna z Janowca 

XX Niedziela zwykła – 
14.08 

 
 Klucz wiary 

 
 Wymowa dzisiejszej 
Ewangelii jest jasna: 
„Miłosierdzie Boga obej-
muje wszystkich ludzi, 
którzy uwierzyli i docho-
wują wierności Bożemu 
Prawu”. Izraelczycy zacie-
śnili jednak rzeczywistość 
zbawienia, mniemając, że 
dotyczy ono tylko Hebraj-
czyków. W ten sposób 
religia monoteistyczna 
zaczęła zabarwiać się na-
cjonalistycznie. W Ewan-
gelii niewierność Żydów 
przeciwstawiono wierze 
kobiety kananejskiej, a 
więc pogance. Chrystus 
pochwala wiarę niewiasty i 
spełnia jej prośbę. Izrael 
znajdujący się w morzu 
politeizmu, jakby musiał 
zazdrośnie strzec swego 
skarbu. Wszystko byłoby 
dobrze, gdyby ta postawa 
dbałości o czystość wiary i 
kultu nie wiązała się jedno-
cześnie z głęboką pogardą 
dla innych narodów. Chry-
stus przekonuje Apostołów 
i słuchaczy, iż wzgardzeni 
przez Izraelitów poganie 
godniejszymi są łask Zba-
wiciela niż Żydzi, bo ci 
odrzucają Chrystusa, a 
poganie Go szukają. Przez 
wiarę zatem wchodzi się do 
Królestwa Bożego, a nie 
przez przynależność do 
określonego narodu. W 
Chrystusowym Królestwie 
jest miejsce dla wszystkich 
potrzebujących zbawienia i 
nowego życia. „Otwórzmy 
drzwi Chrystusowi” klu-
czem wiary naszej. 



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. 

Zdzisław Karcz, Janina 
i Michał Misztal;  
20 sierpnia, sobota; 
Św. Bernarda, opata i 

doktora Kościoła, 
wspomnienie 

700 + Czesław w 19 
r.śm., Marianna Je-
rzak, Antoni i Regina 
Nasiłowscy 
1700 ślub: Zadrożny-
Nowińska 
1800 + Krystyna Oryga
-Helwich w 5 r.śm.  

 
21 sierpnia, 21 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Bonifacy, Leszek 
i Bożena Kapitanowicz 
830 + Michał i Henryka 
(k) Rodkiewicz 
1000  zajęta 
1130 zbiorowa: 
chrzest: Fryderyk 
Ignacy Kotapski; + 
Tadeusz Wyrzykowski 
w 3 r.śm. oraz rodzice; 
+ Bolesław Jóźwik i 
Stefan Guzek;  
1800 – dz.-bł. w int. 
Adama i Marii Siecz-
kowskich w 30 r. ślubu 
oraz ich rodziny 

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. 


