
/greg. 29/ 
21 sierpnia, wtorek, 
Św. Piusa X, papieża, 

wspomnienie 
700 + Stanisław Arlak  
/greg. 30-ostatnia/ 
1800 – w int. Magdaleny 
i Roberta Ostrowskich 
w 2 r. ślubu, ich rodzi-
ców i rodzeństwo 

22 sierpnia, środa, 
NMP, Królowej,   

wspomnienie 
700 – dz.-bł. w 75 uro-
dziny z prośbą o bł. 
Boże, zdrowie i po-
trzebne łaski dla Jadwi-
gi  
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; - w int. 
Kacpra o szczęśliwą 
operację, łaskę zdrowia 

INTENCJE MSZALNE 

XX Niedziela 
Zwykła 

19.08.2012 

19 sierpnia, 20 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Arlak  
/greg. 28/ 
830 + Jacek i Waldemar 
Kruszewscy 
1000 + Zofia, Henryk, 
Henryk-Karol i Stefan 
Flejszer  
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.;  
1800 + Romka w urodzi-
ny, zm. z rodz. Łęgow-
skich, Boguszewskich i 
Roguskich 
20 sierpnia, poniedzia-

łek, Św. Bernarda, 
opata i d-ra Kościoła, 

wspomnienie 
700 – w int. Parafian 
1800 + Stanisław Arlak  

i opiekę Bożą dla cr.; + 
Zygmunt Kruk w 13 
r.śm.; + marek Goliński 
w 29 r.śm. oraz jego 
brat i rodzice; + marian; 
+ Alina Siarkiewicz, 
Alfreda Tokarska, Jan 
Podgórski, Danuta Ły-
sik;  
23 sierpnia, czwartek 

700 + Jan Złomańczuk w 
59 r.śm. oraz zm. z cr. 
Złomańczuk i Mazur 
1800 + Janina Nowik w 
33 r.śm. 
24 sierpnia, piątek, Św. 
Bartłomieja Apostoła, 

święto 
700 + Jan Łaniewski i 
zm. z rodz. Łaniew-
skich, Skibickich i Kuź-
mińskich 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Aleksandra (k) 
Bartnik w 30 dniu po 
śm.; + Wanda Beeger w 
10 r.śm. i jej rodzice 
oraz zm. z rodz. Beege-
rów;  + Barbara w 2 
r.śm. i  Mikołaj Girys, 
Antonina, Marian i Bro-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XX Niedzielę Zwykłą 

19.08.2012 r. 
 
•  Parafialny Zespół Caritas przez trzy ko-

lejne niedziele sierpnia włącza się do ogól-
nopolskiej akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. 
Zbieramy przybory i artykuły szkolne takie 
jak zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, 
piórniki a także bawełniane T-shirty i skar-
pety. Kosze wystawione będą przy głów-
nym wejściu do kościoła. Serdecznie zachę-
camy parafian by włączyć się do akcji, która 
pomoże dzieciom z rodzin potrzebujących 
radośniej rozpocząć rok szkolny. 

•  Biuro Radia Maryja w dniu 8 września or-
ganizuje pielgrzymkę do Torunia związaną 
z wmurowaniem kamienia węgielnego pod 
budowę świątyni na terenie Centrum 
„Polonia in Tertio Millenio” z papieskim 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, 
przed którym w swojej watykańskiej kapli-
cy modlił się bł. Jan Paweł II. Bliższe infor-
macje kiosku parafialnym.  
Serdecznie zapraszamy! 

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

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do ser-
ca słowa Apelu Trzeźwości. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Michał Kalenik, kawaler z Warszawy 
Barbara Małgorzata Broniatowska, panna z 
par. tut. 

⇒ Paweł Leszek Janowski, kawaler i Agata An-
gelika Góralczyk, panna, oboje z parafii tut. 

 

Prz 9,1-6 
Wszyscy, zobaczcie, 
jak nasz Pan jest dobry 
Ef 5,15-20 
J 6,51-58 

Jezus powiedział do 
tłumów: Ja jestem chle-
bem żywym, który zstąpił 
z nieba. Jeśli kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który Ja 
dam, jest moje ciało za 
życie świata. Sprzeczali 
się więc między sobą 
Żydzi mówiąc: Jak On 
może nam dać /swoje/ 
ciało do spożycia? Rzekł 
do nich Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam 
wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali Ciała Syna 
Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego, nie 
będziecie mieli życia w 
sobie. Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu osta-
tecznym. Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest praw-
dziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i 
Krew moją pije, trwa we 
Mnie, a Ja w nim. Jak 
Mnie posłał żyjący Oj-
ciec, a Ja żyję przez Ojca, 
tak i ten, kto Mnie spoży-
wa, będzie żył przeze 
Mnie. To jest chleb, który 
z nieba zstąpił - nie jest 
on taki jak ten, który jedli 
wasi przodkowie, a po-
umierali. Kto spożywa 
ten chleb, będzie żył na 
wieki. 



Lektura na wakacje 
ŻY C I E  D U C H O W E ,  7 0 / 2 0 1 2  
Homo eucharisticus 
 (...)Ciało nie jest jedynie garderobą dla na-
szej duszy – nie możemy być tym, kim jeste-
śmy, bez ciała. „Ciało” – w języku św. Jana 
– określa „całego człowieka w znaczeniu 
jego historycznego losu, który jest konkretny 
i ograniczony, wrażliwy i kruchy. W tym 
właśnie sensie «Słowo stało się ciałem»„. 
Zrozumiała to czteroletnia dziewczynka, 
która pewnej nocy obudziła się 
z przerażeniem, przekonana, że ciemności 
wokół niej pełne są duchów i potworów. 
Wystraszona pobiegła do sypialni rodziców. 
Matka uspokoiła ją, wzięła za rękę 
i zaprowadziła z powrotem do jej pokoju, 
gdzie włączyła światło i dodała córce otu-
chy, mówiąc: „Nie musisz się bać, bo nie 
jesteś tu sama. Bóg jest z tobą w pokoju”. 
Dziewczynka odpowiedziała: „Wiem, że 
Bóg tu jest, ale chciałabym, żeby był tu też 
ktoś, kto ma skórę”. 
Ludzkie ciało to tylko jedna strona tajemni-
cy Wcielenia i odpowiedź na ludzką tęskno-
tę za bliskością z Bogiem. Druga strona to 
Jego Ciało, które spożywamy w Eucharystii. 
Żadna religia nie czyni z ciała takiej 
„zbawczej oferty”, żadna nie pozwala Bogu 
na taki dar z siebie. Jak pięknie ujął to znany 
amerykański socjolog ks. Andrew Greely, 
w Eucharystii „Bóg jest wśród nas na ro-
dzinnym obiedzie”. Jaki jest więc nasz sto-
sunek do ciała? Czy potrafimy dzięki Eucha-
rystii spojrzeć na ciało w sposób, który łączy 
nas z Bogiem? Czy dzięki wierze potrafimy 
uduchowić ciało, a nie ubóstwiać go? 

Jacek Prusak SJ 

XX Niedziela zwykła – 
19.08 

 
 Prawda i życie 

 
 Mądrość jest szlachetną 
cnotą, dzięki której można 
osiągnąć cześć i długie 
życie. Płynie ona przede 
wszystkim z postawy praw-
dziwej miłości, która umoż-
liwia zaparcie się siebie, 
odsunięcie na bok własnego 
ja, by ujrzeć to, co istotne w 
całej rozciągłości i głębi. 
Tylko nie fałszowana mą-
drość potrafi ukazać nam 
prawdziwą drogę w gąszczu 
zjawisk i przyprowadzić do 
Prawdy i Życia w domu 
Ojca. Idzie się tam przez 
miłość, dającą nam obiek-
tywny i uniwersalny obraz 
rzeczywistości, w której 
ważny jest każdy szczegół. 
W dzisiejszym czytaniu 
Słowa, Mądrość przedsta-
wiona jest jako gospodyni 
prowadząca wielki i bogaty 
dom. Cały zaś VIII rozdział 
Księgi Przysłów przedsta-
wia Mądrość, która była 
przed stworzeniem świata i 
towarzyszyła Bogu, jako 
twórcza moc. Wszystkie 
wypowiedzi Starego Testa-
mentu na temat mądrości i 
słowa Bożego są przygoto-
waniem objawienia się 
Jezusa, jako Wcielonej 
Mądrości i Wcielonego 
Słowa Bożego. W Jezusie 
Chrystusie odwieczna Mą-
drość Boga i Słowo Boże 
stało się Ciałem, aby być 
dla nas chlebem życia. 
Nasze prośby modlitewne 
kierujmy do Niego, o mą-
drość obiektywnego i po-
wszechnego widzenia na-
szego życia i zadania, które 
musimy wypełniać. 



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. 

nisław Nuzikowscy;  
25 sierpnia, sobota 

700 + Weronika i Tade-
usz Kaczorowscy, Jani-
na, Józefa (k) i Włady-
sław Kowalscy 
1300 – dz.-bł. w 50 r. 
ślubu Stefana i Ireny 
Gołębskich z prośbą o 
bł. dla cr. 
1500 ślub: Fusiek-
Wiśniewska 
1800 + Teresa w 10 r.śm. 
i Zdzisław w 12 r.śm. 
Jaworscy i cr. Jawor-
skich i Olszewików 

 
26 sierpnia, 21 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – w int. Parafian 
830 zajęta 
1000 - Aby postępowa-
nie polityków cechowa-
ły zawsze uczciwość, 
prawość i umiłowanie 
prawdy, a we wspólno-
tach chrześcijańskich 
wzrastała gotowość do 
ofiarowania misjonarzy, 
kapłanów i wiernych 
świeckich, a także kon-
kretnych zasobów Ko-
ściołom uboższym 
1130 + Stanisław Lubac-
ki w 30 r.śm.  
1800 + Marianna i Stani-
sław 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. 


