
15 sierpnia, środa, 
WNIEBOWZI ĘCIE 

NMP, uroczystość 
700 + Stanisław Arlak  
/greg. 24/ 
830 + Marianna Szcze-
paniak w dniu imienin 
1000 + Jerzy Kraus w 
dniu jego urodzin z 
prośbą o Boże bł. dla cr.  
1130 + Antoni, Marianna 
i Tadeusz Zarzeczni, 
Józef Domagała, Wła-
dysław i Stefania Kli-
montowicz 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - o dobrego 
męża i rodzinę dla 
chrześnicy Kasi; + Ma-
rianna i Józef; + Ma-
rianna i Józef Drozdo-
wie; + Alfreda (k) Cie-

INTENCJE MSZALNE 

XIX Niedziela 
Zwykła 

12.08.2012 

12 sierpnia, 19 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Jan Bombik, Cze-
sława (k) i Aleksander 
Szymańscy, Cecylia 
Rulewicz i Maria Do-
biegała 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak  
830 + Stanisław Arlak  
/greg. 21/ 
1000 + Jadwiga Strzała 
w 1 r.śm.  
1130 + Małgorzata i 
Ryszard Zonko, Mie-
czysława (k) Piotrowska 
1800 + Edward Saganek 
w 23 r.śm. 

13 sierpnia,  
poniedziałek 

700 + Stanisław Arlak  
/greg. 22/ 
1800 + Danuta Niewia-
rowska z d. Sawicka i 
cr. Sawickich 

14 sierpnia, wtorek, 
Św. Maksymiliana M. 
Kolbego, prezbitera 

i męczennika, 
wspomnienie 

700 + Stanisław Arlak  
/greg. 23/ 
1800 + Franciszka (k) i 
Antoni Grążka 

ślak i cr. Paśnickich; + 
Kazimiera i Napoleon 
Daszkiewicz;  
16 sierpnia, czwartek 

700 + Stanisław Arlak  
/greg. 25/ 
1800 + Aleksandra (k), 
Janina, Zdzisław, Wła-
dysław i Wojciech Bere-
da 

17 sierpnia, piątek,  
Św. Jacka, prezbitera, 

wspomnienie 
700 + Regina Kowalczyk 
w 8 r.śm. 
700 + Stanisław Arlak  
/greg. 26/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Cze-
sław Bombik w 30 dniu 
po śm.;  

 
18 sierpnia, sobota 

700 + Stanisław Pawel-
ski w 20 r.śm. 
700 + Stanisław Arlak  
/greg. 27/ 
1600 ślub: Kuliński-
Staniek 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XIX Niedzielę Zwykłą 

12.08.2012 r. 
 
•  Parafialny Zespół Caritas przez trzy kolej-

ne niedziele sierpnia włącza się do ogólnopol-
skiej akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. Zbie-
ramy przybory i artykuły szkolne takie jak 
zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, piórniki 
a także bawełniane T-shirty i skarpety. Kosze 
wystawione będą przy głównym wejściu do 
kościoła. Serdecznie zachęcamy parafian by 
włączyć się do akcji, która pomoże dzieciom 
z rodzin potrzebujących radośniej rozpocząć 
rok szkolny. 

•  W najbliższą środę - 15.08 - obchodzić bę-
dziemy uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
Tego dnia też będziemy obchodzić 92. r. zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej - „Cudu nad 
Wisłą” . Główne uroczystości rocznicowe 
odbędą się w kościele konkatedralnym na 
Kamionku - 14.08 o godz. 18.00, w kaplicy w 
Ossowie - 15.08 o godz. 11.00 i na cmentarzu 
w Radzyminie - 15.08 o godz. 17.00. Porzą-
dek mszy św. w naszej parafii jak w niedzielę. 
Po każdej mszy św. odbędzie się obrzęd bło-
gosławieństwa ziół i kwiatów. 

•  Osoby zainteresowane Przewodnikiem To-
warzysko-historyczny i nie tylko O Starym 
Aninie - inaczej, autorstwa Barbary Wołodź-
ko Maziarskiej zapraszamy do kiosku para-
fialnego. 

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów 
zmierzających z różnych miejsc Polski do 
sanktuariów maryjnych polecamy wspólnym 
modlitwom wiernych. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do serca 
słowa Apelu Trzeźwości. 

 

1 Krl 19,4-8  
Wszyscy zobaczcie, 
jak nasz Pan jest dobry 
Ef 4,30-5,2 
J 6,41-51 

Żydzi szemrali przeciwko 
Niemu, dlatego że powie-
dział: Jam jest chleb, 
który z nieba zstąpił. I 
mówili: Czyż to nie jest 
Jezus, syn Józefa, które-
go ojca i matkę my zna-
my? Jakżeż może On 
teraz mówić: Z nieba 
zstąpiłem. Jezus rzekł im 
w odpowiedzi: Nie szem-
rajcie między sobą! Nikt 
nie może przyjść do 
Mnie, jeżeli go nie pocią-
gnie Ojciec, który Mnie 
posłał; Ja zaś wskrzeszę 
go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proro-
ków: Oni wszyscy będą 
uczniami Boga. Każdy, 
kto od Ojca usłyszał i 
nauczył się, przyjdzie do 
Mnie. Nie znaczy to, aby 
ktokolwiek widział Ojca; 
jedynie Ten, który jest od 
Boga, widział Ojca. 
Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto /we 
Mnie/ wierzy, ma życie 
wieczne. Jam jest chleb 
życia. Ojcowie wasi jedli 
mannę na pustyni i po-
marli. To jest chleb, który 
z nieba zstępuje: kto go 
spożywa, nie umrze. Ja 
jestem chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba. Jeśli 
kto spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, 
jest moje ciało za życie 
świata. 



Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Marcin Wojciech Paśnik, kawaler z par. tut. 

Beata Agata Antecka, panna z Piotrowic 
 

Lektura na wakacje 
 Jakie mamy dowody że Matka Boża 
która się objawia w różnych miejscach, 
a które Kościół uznał za prawdziwe jest ta 
Matką prawdziwą, a nie szatan pod nią się 
podszywa. Większość w kościołach 
w Polsce przy głównych ołtarzach jest ob-
raz Matki Bożej i ludzie więcej modlą się 
do niej niż do Boga. Czy nie powinno być 
inaczej? W Piśmie św. nie ma nic na temat 
objawień które miały później nastąpić 
a które miałyby związek z Matka Bożą. 

 Niech komentarzem do pytania będzie 
fragment z Dziejów Apostolskich: „Jeżeli 
bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy spra-
wa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od 
Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć 
i może się czasem okazać, że walczycie 
z Bogiem” (Dz 5,38).  
Kościół zawsze z wielką ostrożnością 
i rozwagą podchodził do objawień, nigdy 
nie czynił tego w pośpiechu, aby właśnie 
się przekonać czy od Boga jest „ta sprawa”. 
Nie może więc być tu mowy, gdy idzie 
o objawienia Matki Bożej, o jakiejś pomył-
ce. 
Co zaś do modlitw zanoszonych do Matki 
Najświętszej, proszę zauważyć, że Maryja 
pozostaje jakby z boku wszystkiego, pro-
wadząc człowieka do swego Syna, 
a naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
Nawet sami malarze wyrażają tę myśl, uka-
zując na obrazach dziecię Jezus, które bło-
gosławi, nigdy Maryja. 

ks. Paweł Gronowski 

XIX Niedziela zwykła – 
12.08 

 
 Chleb życia 

 
 Dzisiejsza Liturgia Słowa 
stanowi katechezę dotyczącą 
Sakramentu Eucharystii. 
Eucharystia, obok prawdy o 
Wcieleniu, Trójcy Przenaj-
świętszej i istocie nieba – 
należy do czterech najwięk-
szych tajemnic chrystiani-
zmu. Możemy ją poznać 
tylko w świetle wiary przyj-
mującej Objawienie Boże. 
Mówi ono o tym, że w Eu-
charystii, pod postaciami 
chleba i wina, prawdziwie, 
realnie, substancjonalnie 
obecny jest Jezus Chrystus 
„Chleb Życia”. W pierwszym 
czytani Słowa odnajdujemy 
dziś zapowiedź Eucharystii. 
Prorokowi Eliaszowi Bóg 
zsyła pożywienie i wodę. Ten 
cudowny pokarm przywraca 
siły Eliaszowi i ratuje mu 
życie. W jego życiu zaś 
powtarzają się doświadczenia 
Narodu Wybranego idącego 
do Ziemi Obiecanej. Dla nas 
Eucharystia – Ciało naszego 
Zbawiciela – stanowi pokarm 
budujący siły do czynienia 
dobra i podtrzymujący nas w 
drodze do Ojca. Wiemy 
przecież o tym, że są sytu-
acje, w których – po ludzku 
rzecz biorąc – ogrom kłopo-
tów, cierpienia i krzywd, jest 
w stanie osłabić w nas siły i 
zdolności wyjścia: „z gniewu, 
goryczy i uniesienia”. Gwa-
rancją naszego wybawienia 
jest Duch Święty, Duch 
Miłości, który sam jest normą 
naszego zachowania się i 
postępowania. Nasze uczest-
nictwo w Ciele i Krwi Pana 
rodzi zdecydowaną postawę 
naszej międzyludzkiej miło-
ści, solidarności i współodpo-
wiedzialności za jedność i 
losy bliźniego. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

1700 ślub: Krasnodębski
-Ziętek 
1800 ślub: Leśniewski-
Ignaczewski 
 

19 sierpnia, 20 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Arlak  
/greg. 28/ 
830 +Jacek i Waldemar 
Kruszewscy 
1000 + Zofia, Henryk, 
Henryk-Karol Flejszer i 
Stefan  
1130 zbiorowa: chrzty: 
Gabriela Ścisłowska; - 
w int. Jacka z okazji 25 
urodzin z prośbą o bł. 
Boże i opiekę MB; - w 

int. Jacka z okazji imie-
nin o potrzebne dary i 
Bożą opiekę; +Bolesław 
Jóźwik i jego przyjacie-
le; + Alina Siarkiewicz 
w  3r.śm.; +Czesław w 
20 r.śm., Marianna, ich 
rodzice, Anna i Stani-
sław, Władysława (k), 
Julian, Regina i Antoni 
Nasiłowscy; + Tadeusz 
Wyrzykowski w 4 r.śm.; 
- w int. Jacka z okazji 
imienin o potrzebne 
dary i Bożą opiekę;  
1800 zajęta 

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. 


