
śm.; + Andrzej Mąkosa 
w 30 dniu po śm.; + 
Karolina Melnarowicz 
w 13 r.śm.;  
1800 + Marian Chmiel w 
22 r.śm., cr. Chmielów, 
Rejów, Łopatków, Gaw-
dzików i Krawczyków 

5 września,  
poniedziałek;  

700 + Janina Korgul w 
19 r.śm. 
800 + Janina Włodarczyk 
1800 + Barbara, Geno-
wefa i Kazimierz Szy-
mańscy, Marianna i 
Józef Biernat 

6 września, wtorek;  
700 – o Boże bł. i zdro-
wie dla Ryszarda i Be-
aty   
800 + Piotr w 57 r.śm., 
cr. Baranów, Maszcza-
ków i Moreniów 
1800 zajęta 

7 września, środa;  
Bł. Ignacego Kłopo-

towskiego, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Józefa (k) Pudłow-
ska w 30 r.śm. i Zofia 
Sawicka  
800 – o Boże bł. i zdro-
wie duszy i ciała Piotra 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 

INTENCJE MSZALNE 

23 Niedziela  
Zwykła  

04.09.2011 

4 września, 23 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Helena Godlewska 
w 4 r.śm. 
830 – dz.bł. w 21 r. ślubu 
Piotra i Katarzyny z 
prośbą o bł. Boże dla 
rodziny oraz Marcina i 
Agnieszki i ich rodziny 
1000  RM 
1130 – o łaskę zdrowia 
dla Ewy i Tadeusza oraz 
pokój dla zm. + Danuty, 
Tadeusza, Marianny i 
Julianny Bulik, Broni-
sławy i Jana Jarosz 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Emilia Wróblewska, 
Julia Aleksandra Ku-
kawska; - w int. rodziny 
Modlińskich i dzieci na 
rozpoczęcie Roku 
Szkolnego; - dz.-bł. 
okazji 8. urodzin dla 
Kubusia, Martynki, 
mamy Ani i taty Jarosła-
wa; - w int. Krzysia w 
11 urodziny z prośbą o 
potrzebne łaski; - prośbą 
o zdrowie dla Tomka, 
Michałka i Grzegorza; - 
o potrzebne łaski dla 
rodziny Pauliny; + Ste-
fan Bujalski z racji imie-
nin; + Jarosław Maciej 
Byszewski w 30 dniu po 

Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - o bł. 
Boże i opieki MB dla 
Basi Dakowskiej z oka-
zji rozpoczęcia nauki w 
szkole; + Lech Kalinow-
ski i Jan Skała;  
8 września, czwartek; 
NARODZENIE NMP  

700 – o Boże bł. dla cr. 
1000 + Marianna, Wa-
cław, Rozalia i Jan Rzy-
scy 
1800 + Jerzy, Ryszard i 
Aleksander  

9 września, piątek;  
700 + Jan Złomańczuk w 
58 r.śm. i zm. z cr. Zło-
mańczuk i Mazur 
800 + Marianna, Henryk, 
Marian i Vera Zarzyccy 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Antonina i Eu-
geniusz; + Jadwiga 
Fronczak w 12 r.śm.; + 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 23 Niedzielę Zwykłą  

04.09.2011 r. 
 
• W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii głów-

nego koordynatora międzynarodowej organizacji kato-
lickiej Kirche In Not. Ks. Rafał Cyfka głosi do nas 
Słowo Boże i przybliża idee Kościóła w Potrzebie. 
Ofiarami do puszki możemy wspomóc projekty w 
ubogich krajach Afryki. 

• W dniu dzisiejszym w godzinach od 9.00 do 14.00 
przed kościołem w Międzylesiu-
ul. Bursztynowa 16,  odbędzie się zbiórka podręczni-
ków szkolnych. Można przynieść niepotrzebne 
(aktualne) podręczniki szkolne i bezpłatnie wybrać 
potrzebne z dostępnych. Akcję organizują nauczyciele 
z Zespołu Szkół nr 78 przy Centrum Zdrowia Dziecka. 
Zapraszamy! 

• 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. 

• Wszystkich chorych, których odwiedzał Ks. Proboszcz 
w Pierwsze Piątki Miesiąca, w tym miesiącu odwiedzi 
16 września, po powrocie z Rajdu Katyńskiego. 

• 1 września rozpoczął się w naszej parafii Kurs dla 
Narzeczonych. Zapraszamy w czwartki o godz. 19.00 
wszystkich, którzy zamierzają w niedługiej przyszłości 
przyjąć sakrament małżeństwa. (wejście od strony 
kancelarii parafialnej).  

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

• Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje Parafia-
nom za artykuły, przybory szkolne i piękne, kolorowe 
plecaki, przekazane dzieciom na rozpoczynający się 
rok szkolny. Szczególne podziękowanie kierujemy do 
Fundacji „Kromka Chleba” w Międzylesiu za ofiaro-
wanie dużej ilości zeszytów, przyborów szkolnych, 

Ez 33,7-9 
Słysząc głos Pana 
serc nie zatwardzajcie 
Rz 13,8-10 
Mt 18,15-20 

Jezus powiedział do 
swoich uczniów: Gdy 
brat twój zgrzeszy 
[przeciw tobie], idź i 
upomnij go w cztery 
oczy. Jeśli cię usłucha, 
pozyskasz swego bra-
ta. Jeśli zaś nie usłu-
cha, weź z sobą jesz-
cze jednego albo 
dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech 
świadków oparła się 
cała sprawa. Jeśli i 
tych nie usłucha, do-
nieś Kościołowi! A 
jeśli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci 
będzie jak poganin i 
celnik! Zaprawdę, 
p o w i ad a m wa m: 
Wszystko, co zwiąże-
cie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a 
co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwią-
zane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli dwaj z was 
na ziemi zgodnie o coś 
prosić będą, to wszyst-
kiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest w 
niebie. Bo gdzie są 
dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam je-
stem pośród nich. 



skarpet i koszulek bawełnianych. Wszystkim ofiaro-
dawcom dziękujemy za hojność i piękny dar serca, 
które pozwolą kilkudziesięciu dzieciom z naszej parafii 
i dzieciom z Domu Samotnej Matki, szczęśliwie rozpo-
cząć nowy rok szkolny 

• W niedzielę 18 września będziemy obchodzić w całym 
kraju 45. Dzień Środków Społecznego Przekazu. W 
orędziu Papieża Benedykta XVI przeznaczonym na ten 
dzień, zatytułowanym: "Prawda, przepowiadanie i 
autentyczność życia w erze cyfrowej" znajdujemy 
zachętę, by rozwój Internetu przyczyniał się do nowe-
go dowartościowania komunikacji, uważanej przede 
wszystkim za dialog, wymianę i solidarność oraz two-
rzenie pozytywnych relacji. I dlatego Redakcja Salve 
Regina zaprasza na okolicznościowe spotkanie przy 
kawie i herbacie, podczas którego zostanie zaprezento-
wana dotychczasowa działalność naszego parafialnego 
miesięcznika jak i nowe pomysły, a w szczególności 
zasady funkcjonowania blogu gazety, który od kilku 
dni możemy znaleźć w Internecie pod adresem 
www.sr46.blogspot.com 

• Schola parafialna zaprasza na próby, które odbywają 
się w piątki o godz. 19:30 w salce pod kancelarią para-
fialną.  
Zespół fletowy ma swoje próby w szkole 218-tej. 

• Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wychodząc 
naprzeciw potrzebom seniorów, szczególnie z dzielni-
cy Wawer organizuje warsztaty seniorskie. Zajęcia 
skierowane do osób w wieku 55+, którym doskwiera 
samotność, chcą nawiązać nowe kontakty towarzyskie, 
poszerzyć swoje umiejętności. Zgłoszenia telefoniczne 
u Pauliny Rozynek - koordynatora projektu "Aktywny 
senior to właśnie JA" pod nr tel. 22 619 44 76 
(poniedziałki, środy) w godz. 9.00 - 15.00. 

• 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 . 

• Za tydzień ofiary złożone na taca będą przeznaczone 
na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego. 

Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Piotr Jasiński, kawaler z par. tutejszej i 
Magdalena Anna Ilińska, panna z Warszawy 
⇒ Michał Siejko, kawaler z Lipska n. Wisłą 

Agata Agnieszka Kamińska, panna z par. tut. 

XXIII Niedziela 
zwykła – 04.09 

 
Pozyskać swego 
brata dla Boga 

 
 Jak pogodzić mi-
łość i prawdę; mi-
ł o s i e r d z i e 
i sprawiedliwość? 
O wiele łatwiej 
popaść w którąś ze 
skrajności – albo 
w imię miłości 
tolerując zło, albo 
potępiając czło-
wieka bez współ-
czucia dla jego 
słabości. Jezus 
poleca nam dziś 
dążyć  p r zede 
wszystkim do tego, 
by pozyskać swego 
brata dla Boga. 
Wtedy nie będzie-
my ranić nikogo 
ani obojętnością, 
a n i  o są d e m . 
A ucząc się w ten 
sposób szukać jed-
ności z braćmi, 
wejdziemy w taką 
bliskość z Ojcem 
niebieskim, że nie 
będzie już rzeczy, 
której On by nam 
odmówił. 

 
Mira Majdan 



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. 

Jadwiga Strzała w 30 
dniu po śm.; + Agata 
Szabłowska w 30 dniu 
po śm.;  

10 września, sobota;  
700 + Maria w 10 r.śm. i 
Kazimierz w 1 r.śm. 
Majda 
800 + cr. Gluzów 
1700 ślub: Pasik-
Niemirka 
1800 + Genowefa i 
Edward, Helena i Wła-
dysław, cr. Osiaków, 
Belków, Kajków i Kre-
tów  

 
 

11 września, 24 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Kazimierz w 26 
r.śm. 
830 + Marek, Jerzy, Ma-
rianna i Szczepan No-
wiccy, Genowefa i Józef 
Błażejczyk 
1000 + Józefa (k) Szczę-
sna w 23 r.śm. 
1130 zajęta  
1300 + Marian Fluksik i 
jego rodzice 
1800 + Piotr w 19 r.śm. i 
Eugenia Radzio, Broni-
sława (k), Danuta, Hen-
ryk i Marian Antosiko-
wie oraz Halina Rams 

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. 


