
i Piotr Dorabialski/11 
800 + Kazimierz Zającz-
kowski w 27 r.śm. 
1800 + Józef, Bolesław, 
Scholastyka Kobylińscy, 
Stanisław i Janina Sęk 

12 września, środa 
700 + Helena Turkis  
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/12/ 
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 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o łaskę rychłego 
powrotu do zdrowia po 
przebytej operacji dla 
Artura; + Jadwiga Fron-
czak w 13 r.śm. i dusze w 
cz. cierpiące; + Barbara 
Wrzeszcz w 1 r.śm.; + 
Ludwik, Katarzyna i Ma-
rianna; + Henryk Bereda w 
18 r.śm., cr. Beredów i 
Kaniowskich; + Maria 
Guzewicz;  

13 września, czwartek, 
Św. Jana Chryzostoma, b
-pa i d-ra Kościoła, wspo-

INTENCJE MSZALNE 

XXIII Niedziela 
Zwykła 

09.09.2012 

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 oraz dla cr. 
w r. ślubu  
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/ 

10 września,  
poniedziałek 

700 + Regina Kowalczyk z 
racji imienin  
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/10/ 
1800 – o bł. Boże i potrzeb-
ne łaski dla Katarzyny i 
Jacka Pasików z racji 1 r. 
ślubu 

11 września, wtorek 
700 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 

mnienie 
700 + Anna Dalach, Teresa 
Sawicka, Jerzy Wojcie-
chowski i Michał Cięż-
kowski 
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/13/ 
1800 + Zenobia, Jerzy, 
Bolesław, Kamila (k), Jan i 
zm. z ich rodzin 

14 września, piątek,  
Podwyższenia Krzyża 

Św., święto 
700 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/14/ 
1000 – dz. z prośbą o Boże 
bł. dla Lucyny Ziółkow-
skiej w 84 urodziny  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz.-bł. w 44 r. ślubu 
Hanny i Stanisława Galan-
tów z prośbą o zdrowie i 
bł. Boże dla cr.; - o łaskę 
rychłego powrotu do zdro-
wia po przebytej operacji 
dla Artura; + Bożena Ob-
łucka w 30 dniu po śm.;  

15 września, sobota, 
NMP Bolesnej,  

wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXIII Niedziel ę Zwykłą 

09.09.2012 r. 
 
•  Dziś ofiarami na tacę wspieramy utrzymanie na-

szego Seminarium Duchownego. 
•  Dzisiaj -  na Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się 

poświęcenie przyborów szkolnych dzieci klas 
“0” i “I”.   

•  Jak co roku jeszcze w dzisiejszą niedzielę 9.09 
organizowana jest akcję wymiany podręczników 
szkolnych przed kościołem w Międzylesiu na ul. 
Bursztynowej. Dzieci mogą przynieść niepotrzebne 
aktualne podręczniki i wybrać dla siebie brakujące.  

•  Dziś po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy 
wszystkich, którzy zgłosili się na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Zgłosiło się 15 osób, jest jeszcze 5 
miejsc. Na spotkaniu będzie podany program piel-
grzymki i sprawy organizacyjne. 

•  W dzisiejszą niedzielę ulicami Warszawy przejdą 
uczestnicy Marszu Różańcowego organizowanego 
przez Krucjatę Różańcową za Ojczyznę. Rozpoczę-
cie mszą św. o godz. 18.00 w kościele Św. Ducha 
na ul. Długiej 3 później przejście z modlitwą za 
ojczyznę i o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia 
przez Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście pod 
pomnik Stefana kardynała Wyszyńskiego. Prosimy 
o zabranie flag narodowych. 

•  Na Mszę św. w intencji zamordowanych 
i zadręczonych przez NKWD i UB 
w katowniach praskich w latach 1944-1954 kon-
celebrowaną przez Ks. Abp. Henryka Hosera SAC, 
Biskupa Warszawsko–Praskiego oraz Ks. Bp. Józe-
fa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Zapraszamy 13 września 2012 r. (czwartek) 
o godz. 18.00 w Bazylice katedralnej św. Michała 
Archanioła i św. Floriana Męczennika przy ul. 
Floriańskiej 3 w Warszawie. Przed Mszą św. 
o godzinie 17.00 w podziemiach Katedry dr To-
masz Łabuszewski zaprezentuje historię represji 
komunistycznych na Pradze w latach 1944-
1954,bogato ilustrowaną dokumentacją fotogra-
ficzną, której towarzyszyć będzie koncert piosenek 
Żołnierzy Wyklętych. Do nabycia będą wydawnic-

Iz 35,4-7a 
Chwal, duszo, Pana, 
Stwórcę swego 
Jk 2,1-5 
Mk 7,31-37 

Jezus opuścił okolice 
Tyru i przez Sydon 
przyszedł nad Jezio-
ro Galilejskie, prze-
mierzając posiadło-
ści Dekapolu. Przy-
prowadzili Mu głu-
choniemego i prosili 
Go, żeby położył na 
niego rękę. On wziął 
go na bok, osobno od 
tłumu, włożył palce 
w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka; a 
spojrzawszy w nie-
bo, westchnął i rzekł 
do niego: Effatha, to 
znaczy: Otwórz się! 
Zaraz otworzyły się 
jego uszy, więzy 
języka się rozwiąza-
ły i mógł prawidło-
wo mówić. /Jezus/ 
przykazał im, żeby 
nikomu nie mówili. 
Lecz im bardziej 
przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgła-
szali. I pełni zdumie-
nia mówili: Dobrze 
uczynił wszystko. 
Nawet głuchym 
słuch przywraca i 
niemym mowę. 



twa IPN po cenach promocyjnych. Po Mszy św. 
w miejscach katowni NKWD i UB harcerze złożą 
kwiaty! 

•  13 września o godz. 17.15 Różaniec Fatimski. 
•  14 września - piątek - obchodzimy święto Pod-

wyższenia Krzyża św. Msze św. tego dnia o godz. 
7.00, 10.00 i 18.00. 

•  6 września rozpoczął się w naszej parafii Kurs 
dla Narzeczonych. Zapraszamy w czwartki na 
godz. 19.00 wszystkich, którzy zamierzają w nie-
długiej przyszłości przyjąć sakrament małżeństwa. 
(wejście od strony kancelarii parafialnej). 

•  Z okazji Dnia Środków Społecznego przekazu w 
najbliższą niedzielę – 16.09 – będziemy wspierać 
media katolickie. Radio Warszawa, rozgłośnia 
naszej diecezji organizuje w tym czasie zbiórkę na 
zakup niezbędnego dla funkcjonowania rozgłośni 
generatora prądu. Ks. Grzegorz Walkiewicz Dy-
rektor Naczelny Radia Warszawa 106,2 FM wy-
raża wdzięczność za wsparcie tej akcji.  

•  A wieczorem po mszy św. o godz. 18-tej odbędzie 
się multimedialna prezentacja orędzia Papieża 
Benedykta XVI pt. „Milczenie i słowo drogą 
ewangelizacji". Serdecznie zapraszamy! 

•  Po wakacyjnej przerwie, w każdy piątek o godz. 
19.00, odbywają się próby naszej scholi parafial-
nej. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą i chcą 
się modlić śpiewem chóralnym. Więcej informacji 
u Pana organisty. Jednocześnie przypominamy, że 
w każdą niedzielę o godz. 8.15 w naszym kościele 
śpiewane są Godzinki ku czci Matki Naj święt-
szej. Zachęcamy do udziału w tym pięknym nabo-
żeństwie! 

•  Na nieodpłatny kurs komputerowy zaprasza 
Biblioteka Publiczna dzielnicy Wawer. Zajęcia 
będą prowadzone od 1 i 3 października w Między-
lesiu w Wypożyczalni Publicznej przy ul. Żegań-
skiej 1 i od 5 października w Bibliotece przy ul. 
Trawiastej 10. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

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

XXIII Niedziela zwykła – 
9.09 

 
 Otwórzmy się 

 
 Często jesteśmy z bliźnimi 
anonimowi. Jeżeli jednak 
ktoś do nas przemawia i 
usłyszymy jego głos, wtedy 
dzieje się w nas coś dziw-
nego. Już nie jesteśmy 
sobie obcy, prowadzimy 
rozmowę, stajemy się przy-
jaciółmi. Są jednak ludzie, 
którzy nie są wprawdzie 
niemi i głusi, ale trudno im 
nawiązać kontakt z drugimi 
i tworzyć „proste ścieżki”. 
W takim przypadku trzeba 
zacząć „słuchać” drugiego 
człowieka i „w sercu” 
szukać odpowiedzi. Ale 
przede wszystkim trzeba 
zbliżyć się do Jezusa Chry-
stusa i prosić, by dotknęło 
nas Jego słowo i uzdrowiła 
Jego ręka. Chrystus nie 
przechodzi obojętnie obok 
nieszczęścia. „On dobrze 
uczyni wszystko: nawet 
głuchym słuch przywraca i 
niemym mowę”. U Boga 
liczy się każdy człowiek, a 
zwłaszcza ten biedny, 
chory i nieszczęśliwy, bo 
nie szata zdobi człowieka. 
Dlatego wiara nasza tym 
bardziej nie może mieć 
„względów na osoby”. 
„Effeta” – to znaczy 
„otwórz się”. Słuchaj, bo to 
cudowna rzecz. Gotowość 
do słuchania, to podstawo-
wy warunek liturgii Słowa. 
Ale to wszystko powstaje z 
milczenia i ciszy serca. Tu 
jest kryjówka, do której 
klucz ma dobroć. Jest to 
uniwersalny klucz do 
„głuchych i niemych du-
chem”. 



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. 

700 + Maria w 11 r.śm. i 
Kazimierz w 2 r.śm. Maj-
da 
800 + Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/15/ 
1800 zajęta 

16 września, 24 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – w int. Parafian 
830 + Józef i Józefa, An-
drzej, Adam, Jan, Stani-
sław, Szczepan i Walenty 
Pełka  
1000+Piotr i Helena 
Przyczka, Aleksander i 
Edmund, Beata Krawczyk 
i Piotr Dorabialski/16/ 
1130 + Jerzy Szybka 
1300 zbiorowa: chrzty: 

Oskar Jerzy Podleśny, 
Ksawery Kuchno; - o 
pomyślne zakończenie 
sprawy Jacka; - z prośbą o 
bł. Boże dla Kamili, Fau-
styny, Maksymiliana, 
Miriam, Beaty i Marka, 
Dominiki i Jarka; + Adam 
Pyszkiewicz /od rodziny 
Więcaszków/; + Bożena 
Brzozowska w 8 r.śm.; + 
Krystyna Łukomska w 30 
dniu po śm.; + Kazimiera i 
Antoni Brzozowscy, Hele-
na i Leonard Godlewscy i 
cr. Fedorczyków; + Jadwi-
ga Krawczyk w 6 r.śm.;  
1800 + Jadwiga, Stanisław i 
Tomasz Wąsowicz 

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. 


