
Krawczyków, Gawdzików 
 

3 września, poniedziałek, 
Św. Grzegorza Wielkie-
go, papieża i d-ra K-ła, 

wspomnienie 
700 + Halina Stelmaszuk w 
30 dniu po śm.  
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /3/ 
1800 + Zofia w 2 r.śm. i 
Antoni Wiśniewscy 

4 września, wtorek 
700 + Wasilij, Dmitrij, 
Wasilij i Lubomir  
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /4/ 
1800 + Adam Pyszkie-
wicz /od PP. Markows-
kich/ 

5 września, środa 
700 + Eugeniusz Ptak w 30 
dniu po śm.  
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /5/ 
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; - za 

INTENCJE MSZALNE 

XXII Niedziela 
Zwykła 

02.09.2012 

2 września, 22 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA  

700 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /2/ 
830 + Stefania, Stefania, 
Stefania, 
1000 – w intencjach Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV Trwam, 
Naszego Dziennika i za 
poległych w II wojnie 
światowej 
1130 + Piotr w 20 r.śm. i 
Eugenia Radzio, Henryk w 
6 r.śm., Bronisława (k), 
Danuta i Marian Antosik, 
Halina Rams 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Natalia Soczyńska, Wikto-
ria Ślifirska; + Marek, 
Jerzy, Marianna i Szcze-
pan Nowiccy, Genowefa i 
Józef Błażejczyk; + Broni-
sława (k) Szybka, Stani-
sław, cr. Szybków i Ka-
zubków; + Marian Fluksik 
i jego rodzice; + Helena 
Godlewska w 5 r.śm. i 
Leonard Godlewski, Kazi-
miera i Antoni Brzozow-
scy; + Stefan, Aleksandra 
(k) i Władysław Bujalscy; 
+ Piotr w 58 r.śm., zm. z 
cr. Maszczaków, Baranów 
i Moreniów;  
1800 + Marian Chmiel w 
23 r. śm., zm. z cr. Chmie-
lów, Rejów, Łopatków, 

Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + Zofia, Zofia, 
Regina i Maria; + Lech 
Kalinowski, Jan Skała i 
dusze w czyśćcu cierpiące; 
+ Józefa (k) Pudłowska i 
Zofia Sawicka; - o zdrowie 
dla Zofii, Agnieszki, Marii, 
Zofii, Igi, Anity i Reginy 

6 września, czwartek 
700 – o bł. Boże i potrzebne 
łaski dla S. Anny 
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /6/ 
1800 – o bł. Boże dla Klau-
dii na rozpoczęcie nowego 
roku akademickiego 

7 września, piątek 
700 – o bł. Boże i potrzebne 
łaski dla S. Magdaleny  
800 zajęta  
1630 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/7/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Janina 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXII Niedzielę Zwykłą 

02.09.2012 r. 
 
•  Od dnia wczorajszego powrócił powakacyjny porzą-

dek mszy świętych - w tygodniu o godz. 8.00, a w 
niedzielę o godz. 13.00.  

•  We wczorajszą sobotę - 1 września o godz. 9.00 z Pla-
cu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie wyruszył XII 
Mi ędzynarodowy Rajd Katyński. Ponad 70-ciu 
uczestników pokona trasę ok. 6 tys. kilometrów. Przeja-
dą w 3. tygodnie przez Litwę, Białoruś, Rosję, Ukrainę i 
22 września o godz. 18.00 wrócą do Warszawy na Plac 
Marszałka Piłsudskiego.  
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na stronie 
www.rajdkatynski.net i na falach Programu 1 Polskiego 
Radia. 

•  Ofiarami do puszki Dar Serca wspieramy dziś Katolic-
ki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. 

•  Za tydzień ofiary na tacę zbierać będziemy na utrzyma-
nie naszego Seminarium Duchownego. 

•  Przed tygodniem rozpoczął swoje praktyki akolickie w 
naszej parafii alumn V roku kleryk Michał Buraczy ń-
ski. Czterotygodniowy pobyt kleryka Michała w naszej 
parafii jest ważnym sprawdzianem formacji duchowej i 
intelektualnej. Otoczmy go naszą modlitwą i serdeczną 
życzliwością!  

•  Jutro - 03 września o godz. 8.00 uroczystą Mszą św. 
rozpoczniemy nowy Rok Szkolny. Prosimy dzieci i 
młodzież, aby do spowiedzi św. przystąpili w dzisiejszą 
niedzielę.  

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

•  Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim darczyńcom, którzy hojnie odpowie-
dzieli na apel '' Tornister pełen uśmiechów". Bardzo 
dziękujemy za dary rzeczowe i ofiary pieniężne. W tym 
roku uszczęśliwili śmy 37 dzieci z rodzin najbardziej 
potrzebujących, głównie wielodzietnych. Każde dziecko 
otrzymało nowy plecak z kompletnym wyposażeniem w 
artykuły i przybory szkolne. 

•  Jak co roku w dzisiejszą niedzielę 2.09 i 9.09 organizu-
jemy akcję wymiany podręczników szkolnych 
przed kościołem w Międzylesiu na ul. Bursztynowa. 
Dzieci mogą przynieść niepotrzebne aktualne podręcz-
niki i wybrać dla siebie brakujące. 

•  W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek m-ca. 

Pwt 4,1-2.6-8 
Prawy zamieszka w 
domu Twoim, Panie 
Jk 1,17-18.21b-22.27 
Mk 7,1-8.14-15.21-23 

Zebrali się u Niego faryze-
usze i kilku uczonych w 
Piśmie, którzy przybyli z 
Jerozolimy. I zauważyli, że 
niektórzy z Jego uczniów 
brali posiłek nieczystymi, to 
znaczy nie obmytymi ręka-
mi. (…) Zapytali Go więc 
faryzeusze i uczeni w Pi-
śmie: Dlaczego Twoi 
uczniowie nie postępują 
według tradycji starszych, 
lecz jedzą nieczystymi 
rękami? Odpowiedział im: 
Słusznie prorok Izajasz 
powiedział o was, obłudni-
kach, jak jest napisane: Ten 
lud czci Mnie wargami, lecz 
sercem swym daleko jest 
ode Mnie. Ale czci Mnie na 
próżno, ucząc zasad poda-
nych przez ludzi. Uchylili-
ście przykazanie Boże, a 
trzymacie się ludzkiej trady-
cji, /dokonujecie obmywania 
dzbanków i kubków. I wiele 
innych podobnych rzeczy 
czynicie/. Potem przywołał 
znowu tłum do siebie i rzekł 
do niego: Słuchajcie Mnie, 
wszyscy, i zrozumiejcie! Nic 
nie wchodzi z zewnątrz w 
człowieka, co mogłoby 
uczynić go nieczystym; lecz 
co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. 
Z wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, 
podstęp, wyuzdanie, za-
zdrość, obelgi, pycha, głupo-
ta. Całe to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka 
nieczystym. 



W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 
15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i po połu-
dniu o godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św. pierwszo-
piątkowa dla dzieci. Tego dnia kancelaria parafialna 
będzie nieczynna. Do chorych w piątek udamy się od 
godz. 9.00, a  Ks. Proboszcz chorych w tym miesiącu 
odwiedzi w czwartek - 06.09 od godz. 9.00.  

•  6 września rozpocznie się w naszej parafii Kurs dla 
Narzeczonych. Zapraszamy w czwartki na godz. 19.00 
wszystkich, którzy zamierzają w niedługiej przyszłości 
przyjąć sakrament małżeństwa. (wejście od strony kan-
celarii parafialnej).  

•  8 września - sobota - święto NARODZENIA NMP . 
Msze św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 

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

•  Po wakacyjnej przerwie, w każdy piątek o godz. 19.00, 
odbywać się będą próby naszej scholi parafialnej. 
Zapraszamy wszystkich, którzy mogą i chcą się modlić 
śpiewem chóralnym. Więcej informacji u Pana organi-
sty. Jednocześnie przypominamy, że w każdą niedzielę 
o godz. 8.15 w naszym kościele śpiewane są Godzinki 
ku czci Matki Naj świętszej.  
Zachęcamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie! 

•  Opactwo OO Benedyktynów w Tyńcu zaprasza na 
rekolekcje i warsztaty. Kalendarium na lata 2012-2013 
podane jest na stronie www.benedyktyni.eu. Kontakt 
telefoniczny: +48 12 688 54 50. 

•  Kiedy miną upały i uda się znaleźć osiem dni w kalen-
darzu może wyruszymy na pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej z Ks. Proboszczem i Ks. Bpem Piotrem Sku-
chą. Termin 13-20 października 2012. Cena już od 
3490zł + 100$. Zgłosiło się 8 osób i są jeszcze wolne 
miejsca. Zapisy w zakrystii. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Tomasz Krzysztof Knorowski, kawaler z par. tut.  
Agata Anna Kokoszka, panna z Warszawy 

⇒ Tomasz Kosek, kawaler z par. tut.  
Ewelina Zaremba, panna z Łomży 

XXII Niedziela zwykła – 
2.09 

 
 Serce człowieka 

 
 „Wszelkie zło z wnętrza 
człowieka pochodzi i czyni 
człowieka nieczystym. Z 
wnętrza bowiem, z serca 
ludzkiego, pochodzą złe 
myśli… podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi i pycha 
człowieka” – mówi dziś w 
Ewangelii Jezus z Nazaretu – 
Zbawiciel. Zło niszczy do-
skonałość ziemi i podkopuje 
najtrwalsze nawet fundamen-
ty ludzkich decyzji. Prawo 
Boże bowiem, jest w swojej 
istocie niezniszczalne. Jezus 
podejmuje orędzie Proro-
ków, którzy pytali o serce 
człowieka, a nie tylko o jego 
zewnętrzne czyny. Ta wła-
śnie czystość intencji i szcze-
rość wewnętrznej postawy 
decyduje o czystości czło-
wieka. Chrystus bowiem, 
zastał religię w rytuale – 
obmywania rąk, czci odda-
wanej Bogu wargami i gąsz-
czu zasad prawnych wyda-
wanych przez ludzi. Te 
ludzkie formy prawne blisko 
sąsiadowały z doskonale 
zorganizowaną działalnością 
świątyni Jerozolimskiej, 
wypełniającej misję zbawia-
nia przez czyny miłosierdzia, 
a więc wcielanie słowa w 
czyn. Jest Słowo, które nie 
przeminie, bo jest duchem i 
życiem Boga Żywego – 
Jezusa Chrystusa. Kto słucha 
słowa Bożego i wprowadza 
je w czyn, czyli urzeczywist-
nia w życiu, ten uczestniczy 
w ciągłej liturgii uświęcania 
ziemi swoimi myślami i 
czynami. O tym decyduje 
„serce” – czyli czystość 
intencji i szczerość we-
wnętrznej postawy. 



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. 

Wojciechowska w 15 
r.śm.; + Maria Ciepielew-
ska z racji imienin;  
1900 ślub: Janowski-
Góralczyk 

8 września, sobota,  
NARODZENIA NMP,  

święto 
700 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /8/ 
1000 + Marianna, Rozalia, 
Wacław i Jan z rodz. Rzy-
skich 
1800 zajęta 
9 września, 23 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA  
700 – w int. Parafian 
830 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Katarzyny, Piotra i ich 

dzieci w r. ślubu oraz dla 
Agnieszki, Marcina i ich 
córki Gabrysi w r. ślubu 
oraz dla cr. 
1000 + Jerzy Rej w 10 r. 
śm, Aleksander i Ryszard 
1130 + Józefa (k) Szczęsna 
w 24 r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 9 urodziny 
Kubusia o bł. Boże dla 
niego, Martynki oraz ro-
dziców: Anny i Jarosława  
1300 – w int. Jana i Ireny z 
okazji 55 r. ślubu i 80 
urodzin 
1800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski /9/ 

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. 


