
dzieci Agnieszki i Maćka 
1800 + Stanisław Łubacki 
w 29 r.śm. 

30 sierpnia, wtorek;  
700 + Ludwik Pudłowski 
1800 + Bronisław, Broni-
sława (k), Jan i ich rodzice  

31 sierpnia, środa; Bł. 
Bronisławy, dziewicy, 

wspomnienie 
700 + Bolesław Nowak w 
18 r.śm. i zm. z cr. 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - o 
bł. Boże dla Romana i 
Magdaleny w pracy oraz 
Jacka i Małgorzaty w ich 
wspólnym życiu; - dz.-bł. 
pp. Alicji i Krzysztofa w 
31. r. ślubu z prośbą o 
Boże bł. dla całej Rodzi-
ny; - dz. z okazji imienin 
Sabiny Witeckiej z prośbą 
o zdrowie i bł. Boże dla 
niej i całej Rodziny; + 
Wiktor Kacprzak w 20 
r.śm., Marta i Władysław 
Jabłonka, cr. Jabłonka i 
Kacprzak; + Marek Sobie-
raj; + Bogdan Badziński i 
Krystyna Badzińska w 1 
r.śm.; + Bronisław Ges z 

INTENCJE MSZALNE 

22 Niedziela  
Zwykła  

28.08.2011 

28 sierpnia, 22 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie dla Zyg-
munta i Jadwigi Milew-
skich z okazji 51 r. ślubu 
830 + Ludwik Henneberg 
1000 – Aby dzięki otwar-
ciu serc na miłość udało 
się położyć kres licznym 
wojnom i konfliktom na 
świecie i aby w mniej 
rozwiniętych regionach 
świata głoszenie Słowa 
Bożego odnowiło serca 
ludzi, zachęcając ich do 
bezpośredniego uczestni-
czenia w procesie praw-
dziwego postępu społecz-
nego 
1130 + Henryk w 5 r.śm., 
Bronisława (k), Danuta i 
Mariana Antosik, Piotr i 
Eugenia Radzio, Halina 
Rams; chrzest po Mszy 
św.: Natalia Melania So-
czyńska, Natalia Owczar-
czyk 
1800 + Stanisław i Marian-
na Parzyszek 

29 sierpnia,  
poniedziałek; Męczeń-

stwo św. Jana Chrzcicie-
la, wspomnienie 

700 – dz.-bł. z prośbą o 
zdrowie i wszystkie po-
trzebne łaski dla Ani i 
Marka Marchel oraz ich 

racji imienin;  
1 września, czwartek;  

700 RM 
800 – o błogosławieństwo 
Boże dla dzieci i młodzie-
ży, nauczycieli i rodziców 
na rozpoczęcie Roku 
Szkolnego 
1800 – w int. wszystkich 
ofiar i zmarłych w czasie 
II Wojny Światowej 

2 września, piątek;  
700 – w int. poległych w 
czasie II Wojny Świato-
wej, ofiar Katastrofy Smo-
leńskiej oraz ojczyzny i o 
umocnienie w wierze 
polskich rodzin 
800 + Stefania, Stefania, 
Stefania i Bronisława (k) 
1630 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jan Góralczyk w 7 
r.śm., Edward, Anna i 
Elżbieta; + Janina Simon 
w 1 r.śm.; + Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal;  

3 września, sobota;  
Św. Grzegorza Wielkie-

go, papieża i doktora 
Kościoła, wspomnienie 

700 + Mateusz Cyngot w 4. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 22 Niedzielę Zwykłą  

28.08.2011 r. 
 
• 27 sierpnia o godz. 10 z Placu Marszałka Józefa Piłsud-

skiego wystartował XI Mi ędzynarodowy Motocyklo-
wy Rajd Katyński. Ponad 100 motocykli wyruszyło 
na dwutygodniową trasę odwiedzając m.in. Lwów, 
Hutę Pieniacką, Tarnopol, Buczacz, Jazłowiec, Okopy 
Św. Trójcy, Chocim, Kamieniec Podolski, Bar, Brahi-
łów, Winnicę, Berdyczów, Żytomierz, Kijów, Briańsk, 
Kozielsk, Moskwę, Smoleńsk, Katyń, Dyneburg, Wil-
no, Ponary i Sokółkę. Pamiętajmy o nich w naszych 
codziennych modlitwach. Wiele szczegółowych infor-
macji można znaleźć na stronie www.rajdkatynski.net i 
śledzić ich trasę na mapie. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św. 

• Pierwszego września obchodzimy 72. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. Na Mszę św. za wszystkich 
poległych zapraszamy na godz. 18.00. 

• Pierwszy września /czwartek/ to rozpoczęcie nowego 
Roku Szkolnego. Dzieci i młodzież, rodziców, na-
uczycieli i wychowawców zapraszamy na Mszę św. o 
godz. 8.00 w intencji rozpoczynającego się Roku 
Szkolnego. 

• 10 września - w niedzielę -  na Mszy św. o godz. 11.30 
odbędzie się poświęcenie przyborów szkolnych dzie-
ci klas “0” i “I”. 

• W Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy od godz. 
15.00 na Wystawienie Najśw. Sakramentu, Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i Różaniec. 

• W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź św. od godz. 
6.30. O godz. 9.00 rozpocznie się Komunia św. cho-
rych w domach. Prosimy o zgłaszanie osób chorych w 
zakrystii. Po południu o godz. 16.00 rozpocznie się 
spowiedź dzieci, młodzieży i starszych. Msza św. bę-
dzie odprawiona o godz. 16.30. Tego dnia kancelaria 
parafialna nieczynna. Wszystkich chorych, których 
odwiedzał Ks. Proboszcz w Pierwsze Piątki Miesiąca, 
w tym miesiącu odwiedzi 16 września, po powrocie z 
Rajdu Katyńskiego. 

• 1 września o godz. 19.00 rozpoczyna się w naszej para-
fii Kurs dla Narzeczonych. (wejście od kancelarii 
parafialnej). Zapraszamy wszystkich, którzy zamie-
rzają w niedługiej przyszłości przyjąć sakrament mał-
żeństwa. 

Jr 20,7-9 
Ciebie, mój Boże, 
pragnie moja dusza 
Rz 12,1-2 
Mt 16,21-27 

Jezus zaczął wskazywać 
swoim uczniom na to, że 
musi iść do Jerozolimy i 
wiele cierpieć od star-
szych i arcykapłanów, i 
uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie. 
A Piotr wziął Go na bok i 
począł robić Mu wyrzuty: 
Panie, niech Cię Bóg 
broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie. Lecz On 
odwrócił się i rzekł do 
Piotra: Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawa-
dą, bo nie myślisz o tym, 
co Boże, ale o tym, co 
ludzkie. Wtedy Jezus 
rzekł do swoich uczniów: 
Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je. Cóż 
bowiem za korzyść od-
niesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na 
swej duszy szkodę po-
niósł? Albo co da czło-
wiek w zamian za swoją 
duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w 
chwale Ojca swego ra-
zem z aniołami swoimi, i 
wtedy odda każdemu 
według jego postępowa-
nia. 



• Parafialny Zespół Caritas włącza się do ogólnopol-
skiej akcji „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”, 
która zapewni dzieciom pogodne rozpoczęcie roku 
szkolnego. Akcja polega na wypełnieniu kilkunastu 
plecaków, otrzymanych z biura CARITAS, przyborami 
i artykułami szkolnymi. Potrzebne rzeczy można przy-
nosić w każdą niedzielę sierpnia i zostawiać w koszu 
pod chórem. W Wiadomościach 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. 

• W dniu 4 września (pierwsza niedziela września) w 
godzinach od 9:00 do 14:00 przed kościołem w Mię-
dzylesiu ul. Bursztynowa 16,  odbędzie się zbiórka 
podręczników szkolnych. Można przynieść niepo-
trzebne (aktualne) podręczniki szkolne i bezpłatnie 
wybrać potrzebne z dostępnych. Akcję organizują 
nauczycielki z Zespołu Szkół nr 78 przy Centrum 
Zdrowia Dziecka. Zapraszamy! 

• W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii 
głównego koordynatora Kirche In Not. Ks. Rafał 
Cyfka wygłosi do nas Słowo Boże i przybliży idee 
Kościół w Potrzebie. Ofiarami do puszki możemy 
wspomóc projekty w ubogich krajach Afryki. 

• Pod chórem rozłożone są deklaracje Krucjaty Ró żań-
cowej za naszą Ojczyznę powstałej jako oddolna 
inicjatywa inspirowana wydarzeniami na Węgrzech. 

• Pani inkasentka przyjmuje w zakrystii wpłaty na  
KUL . 

Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Adam Tomasz Skopiński, kawaler z Warszawy, 
Zofia Karolina Pietrzyk,  panna z par. tut. 
⇒ Paweł Sławiński, kawaler z par. tut. 

Magdalena Wójcik, panna z w Marek 
⇒ Piotr Jasiński, kawaler z par. tutejszej i 

Magdalena Anna Ilińska, panna z Warszawy 
⇒ Michał Siejko, kawaler z Lipska n. Wisłą 

XXII Niedziela zwykła – 
28.08 

 
 Wspólna droga 

 
 Dzisiejsza liturgia Słowa 
określa całe rozumienie 
oddania się Bogu na służbę 
z ciałem i duszą, jako prze-
miany siebie na wzór Chry-
stusa, dla poznania swego 
sensu życia i Bożej głębi 
miłości. Wiara i życie 
chrześcijańskie nie będzie 
pełne i wiarygodne bez 
wypełniania słów Chrystu-
sa: „Kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladu-
je”. Bóg wie, że człowieka 
bardziej od słów przekonują 
czyny. Czyny Boże są nie 
dla samego krzyża i cierpie-
nia, lecz jako wyraz bezgra-
nicznej miłości. A ta Miłość 
przezwycięża grzech, cier-
pienie i zło świata, a przede 
wszystkim wskazuje twór-
czą drogę poprzez rozumne 
cierpienie. Wzięcie krzyża 
jest zgodą na jakąś naszą 
cząstkową „współpracę” z 
Chrystusem. Bóg nie wy-
maga od nas cierpiętnictwa. 
Czasem tylko wymaga od 
nas ofiary, bo cierpienie nie 
jest dobrem, lecz jedynie 
konieczną drogą, która nas 
wiedzie ku Dobru. Jeżeli 
nie może być od nas 
„odjęte”, to wówczas podej-
mujmy je, jako ofiarę i jako 
pokutę za siebie i za bliź-
nich. Jest ono łaską, gdyż 
do nas przyszło z woli Ojca 
i wtedy będzie błogosławio-
ne, chociaż boli. Daj nam 
Boże zrozumieć tę tajemni-
cę i daj siły, byśmy umieli 
krzyż przyjąć i udźwignąć. 



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. 

m-cu po śm. 
800 – dz.-bł. w 50 r. ślubu 
Ireny i Kazimierza 
1700 ślub: Michalski-
Wicik 
1800 zajęta  

4 września, 23 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Helena Godlewska w 
4 r.śm. 
830 – dz.bł. w 21 r. ślubu 
Piotra i Katarzyny z proś-
bą o bł. Boże dla rodziny 
oraz Marcina i Agnieszki i 
ich rodziny 
1000  RM 
1130 zajęta  
1300 zbiorowa: chrzty: 
Emilia Wróblewska, Julia 
Aleksandra Kukawska; - 

w int. rodziny Modliń-
skich i dzieci na rozpoczę-
cie Roku Szkolnego; - dz.-
bł. okazji 8. urodzin dla 
Kubusia, Martynki, mamy 
Ani i taty Jarosława; - w 
int. Krzysia w 11 urodziny 
z prośbą o potrzebne łaski; 
- prośbą o zdrowie dla 
Tomka, Michałka i Grze-
gorza; + Stefan Bujalski z 
racji imienin; + Jarosław 
Maciej Byszewski w 30 
dniu po śm.; + Andrzej 
Mąkosa w 30 dniu po śm.; 
+ Karolina Melnarowicz 
w 13 r.śm.;  
1800 + Marian i cr. Chmie-
lów 

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. 


