
ska w 18 r.śm.  
1800 + Zygmunt Kruk 
w 12 r.śm.  

24 sierpnia, środa; 
ŚW. BARTŁOMIE-

JA, APOSTOŁA, 
święto  

700 + Jan Łaniewski, 
cr. Łaniewskich, Kuź-
mińskich, Łazowskich 
i Skibickich 
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; + Zdzisław i 
Teresa Jaworscy i zm. 
z cr. Jaworskich i Ol-
szewików; + Marek 
Sobieraj; + Barbara w 
1 r.śm. i Mikołaj Gi-
rys, Antonina, Marian i 
Bronisław Nuzikow-
scy;  

25 sierpnia,  
czwartek;  

700 + Alina Siarkie-
wicz w 2 r.śm. 

INTENCJE MSZALNE 

21 Niedziela  
Zwykła  

21.08.2011 

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, Li-
lianna Skrzycka; + 
Tadeusz Wyrzykowski 
w 3 r.śm. oraz rodzice; 
+ Bolesław Jóźwik i 
Stefan Guzek; + Bole-
sław z racji urodzin, 
cr. Łęgowskich, Bogu-
szewskich i Rogu-
skich;  
1800 – dz.-bł. w int. 
Adama i Marii Siecz-
kowskich i ich rodziny 
w 30 r. ślubu 

22 sierpnia, ponie-
działek; NMP Królo-

wej, wspomnienie 
700 + Genowefa w 10 
r.śm. i Konstanty Iz-
debscy 
1800 + Marek Goliński 
w 28 r.śm., jego brat i 
rodzice 
23 sierpnia, wtorek;  

700 + Anna Choromań-

1800 + Weronika i Ta-
deusz Kaczorowscy, 
Władysław, Janina i 
Józefa (k) Kowalscy 

26 sierpnia, piątek; 
NMP CZĘSTO-
CHOWSKIEJ, 

 uroczystość 
700 – dz.-bł. w int. 
Wojciecha, Krzysztofa 
i Andrzeja Baranów i 
ich rodzin 
1000 wolna  
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Jerzy, 
Tadeusz, Michał i Sa-
lomea Skrzyccy, Mie-
czysław Gawryś; + 
Hanna Genc;  

27 sierpnia, sobota; 
Św. Moniki,  
wspomnienie 

700 zajęta 
1800 + Bronisław Gier-
makowski, Jan i Janina 
Kotowscy 
1900 ślub: Byszof-
Bogucki 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 21 Niedzielę Zwykłą  

21.08.2011 r. 
 
• Trwaj ą wakacje. Wszystkim życzymy 

dobrej i słonecznej pogody oraz udanego 
wypoczynku. Nie zapominajmy o obo-
wiązku uczestnictwa we Mszy św. w nie-
dziele oraz uroczystości kościelne. Pamię-
tajmy o właściwym w kościele ubiorze, 
który nie rani ani nie drażni stylem ka-
wiarniano-dyskotekowym. 

• Sierpień miesiąc trzeźwości. Weźmy so-
bie do serca słowa Apelu Trzeźwości. 

• Z racji przypadającej na najbliższy piątek 
uroczystości NMP Częstochowskiej 
można tego dnia spożywać pokarmy mię-
sne. Msza św. o godz. 10.00 jest tego dnia 
wolna. 

• Parafialny Zespół Caritas włącza się do 
ogólnopolskiej akcji „TORNISTER PE-
ŁEN UŚMIECHÓW”, która zapewni dzie-
ciom pogodne rozpoczęcie roku szkolne-
go. Akcja polega na wypełnieniu kilkuna-
stu plecaków, otrzymanych z biura CARI-
TAS, przyborami i artykułami szkolnymi. 
Potrzebne rzeczy można przynosić w każ-
dą niedzielę sierpnia i zostawiać w koszu 
pod chórem. W Wiadomościach Parafial-
nych (poniżej) podajemy wykaz najbar-
dziej  potrzebnych artykułów. Gorąco za-
chęcamy parafian do włączenia się w akcję 
i wierzymy, że wspólnie pomożemy dzie-
ciom, będącym w trudnej sytuacji rodzin-
nej. 
Wykaz artykułów szkolnych: 
zeszyty w kratkę 32, 60, 100 kartkowe 

Iz 22,19-23 
Panie, Twa łaska trwa 
po wszystkie wieki 
Rz 11,33-36 
Mt 16,13-20 

Gdy Jezus przyszedł w 
okolice Cezarei Filipo-
wej, pytał swych 
uczniów: Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowie-
czego? A oni odpowie-
dzieli: Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jed-
nego z proroków. Jezus 
zapytał ich: A wy za 
kogo Mnie uważacie? 
Odpowiedział Szymon 
Piotr: Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego. Na 
to Jezus mu rzekł: Bło-
gosławiony jesteś, Szy-
monie, synu Jony. Albo-
wiem nie objawiły ci 
tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w 
niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na 
tej Skale zbuduję Ko-
ściół mój, a bramy pie-
kielne go nie przemogą. 
I tobie dam klucze kró-
lestwa niebieskiego; 
cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie 
rozwiązane w niebie. 
Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu 
nie mówili, że On jest 
Mesjaszem. 



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. 

• W najbliższą sobotę, tj. 27 sierpnia o 
godz. 10.00 z Placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego wystartuje XI Mi ędzynarodo-
wy Motocyklowy Rajd Katyński. Ponad 
100 motocykli wyruszy na dwutygodnio-
wą trasę 6-iu tys. kilometrów, odwiedza-
jąc Ukrainę, Rosję, Łotwę i Litwę. Moto-
cykliści zapraszają serdecznie wszystkich 
na uroczystość wyjazdu. Wiele szczegóło-
wych informacji można znaleźć na stronie 
www.rajdkatynski.net.  
Jednym z elementów XI Rajdu Katyńskie-
go będzie II Motocyklowy Zlot w Hucie 
Pieniackiej. To wieś położona ok. 80 km. 
od Lwowa. Posiada ona niezwykłą i tra-
giczna historię. Wyprawa do Huty Pie-
niackiej będzie trwała od 27-30 sierpnia i 
można wziąć w niej udział bez zapisywa-
nia się, potrzebny jest tylko paszport. Wię-
cej informacji na stronie Rajdu Katyńskie-
go. Na ten zlot wyrusza nasz ks. Pro-
boszcz. 

Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Piotr Tomasz Mirkowski, kawaler z par. tut. 
Magdalena Grażyna Kocoń, panna z Janowca 
⇒ Adam Tomasz Skopiński, kawaler z Warsza-

wy, Zofia Karolina Pietrzyk,  panna z par. tut. 
⇒ Paweł Sławiński, kawaler z par. tut. 

Magdalena Wójcik, panna z w Marek 

XXI Niedziela zwykła – 
21.08 

 
 Królestwo Chrystusa 

 
 Zwróćmy dziś uwagę na 
słowa Chrystusa w odpowie-
dzi, jaką daje Zbawiciel 
Szymonowi-Piotrowi w 
związku z jego aktem wy-
znania wiary, iż „Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Boga 
Żywego”. „Ty jesteś Piotr – 
Opoka: na tej opoce zbuduję 
mój Kościół …”. Zbawiciel 
oznajmia, że Piotr, czyli 
Opoka, będzie niejako ka-
mieniem węgielnym, czymś 
pewnym i trwałym, co posłu-
ży Jezusowi do budowania 
Kościoła. To na nim wznie-
sie Chrystus gmach Swojej 
Wspólnoty. Piotr, dzięki 
swojej niezachwianej wierze, 
stanie się protoplastą Nowe-
go Ludu Bożego. Będzie to 
lud Chrystusa. Dlatego 
Zbawiciel mówi: „Kościół 
mój”. Nie ulegnie on prze-
mocy zła, bo Jezus dodaje, 
że „bramy piekielnie nie 
przemogą go”. Dalej Jezus 
stwierdza: „Tobie dam klu-
cze Królestwa niebieskiego”. 
Klucze są symbolem władzy 
i odpowiedzialności. Zgod-
nie ze słowami Zbawiciela 
Piotr będzie odpowiedzialny 
za „wejście do Królestwa 
Niebieskiego”. Nie chodzi 
tutaj o dosłowne otwieranie i 
zamykanie bramy, ale – jak 
tłumaczy Jezus „otwieranie i 
zamykanie” odpowiedniej 
wiedzy dotyczącej spraw 
Bożych. Decydować będzie 
ostatecznie, kto znajdzie się 
w Królestwie Jezusa Chry-
stusa, bo każda decyzja 
podjęta przez Piotra tu, na 
ziemi, w łonie Kościoła, 
będzie ważna i w Królestwie 
Chrystusa. 



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. 

28 sierpnia, 22 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie dla 
Zygmunta i Jadwigi 
Milewskich z okazji 51 
r. ślubu 
830 + Ludwik Henne-
berg 
1000 – Aby dzięki 
otwarciu serc na mi-
łość udało się położyć 
kres licznym wojnom i 
konfliktom na świecie 
i aby w mniej rozwi-
niętych regionach 

świata głoszenie Słowa 
Bożego odnowiło ser-
ca ludzi, zachęcając 
ich do bezpośredniego 
uczestniczenia w pro-
cesie prawdziwego 
postępu społecznego 
1130 + Henryk w 5 
r.śm., Bronisława (k), 
Danuta i Mariana An-
tosik, Piotr i Eugenia 
Radzio, Halina Rams 
1800 + Stanisław i Ma-
rianna Parzyszek 

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. 


