
św. Zygmunta Szczęsne-
go Felińskiego i o bł. 
Boże i rozwój zgroma-
dzenia SS Rodziny Maryi 
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /17/ 
1800 + Bronisława (k), 
Helena, Janina, Eugenia, 
Zofia, Józef i Katarzyna  

18 września, wtorek, 
Św. Stanisława Kostki, 

zakonnika, święto 
700 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /18/ 
800 + Stanisław Wochniak 
w r.śm. 
1800 + Stefania i Antoni 
Rusinowscy, Helena Za-
lewska, Jadwiga Marcin-
kiewicz, Janusz Felak i 
Tadeusz Jacak 

19 września, środa 
700 + Helena Turkis  
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /19/ 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 

INTENCJE MSZALNE 

XXIV Niedziela 
Zwykła 

16.09.2012 

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, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, 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, 
Faustyny, Maksymiliana, 
Miriam, Beaty i Marka, 
Dominiki i Jarka; - o 
pomyślne zakończenie 
sprawy Jacka; + Adam 
Pyszkiewicz /od rodziny 
Więcaszków/; + Bożena 
Brzozowska w 8 r.śm.; + 
Krystyna Łukomska w 30 
dniu po śm.; + Kazimiera 
i Antoni Brzozowscy, 
Helena i Leonard Godle-
wscy i cr. Fedorczyków; 
+ Jadwiga Krawczyk w 6 
r.śm.;  
1800 + Jadwiga, Stanisław 
i Tomasz Wąsowicz 

17 września,  
poniedziałek 

700 – dz. za kanonizację 

rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + za dusze w cz. 
cierpiące; - o łaskę silnej 
wiary dla Aleksandra i 
Janiny Bobrowieckich;  
20 września, czwartek, 
Św. męczenników z Ko-

rei, wspomnienie 
700 – dz. z prośbą o bł. 
Boże i dary Ducha św. dla 
S. Mirony 
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /20/ 
1800 – w int. wynagradza-
jącej za grzechy w rodzi-
nie 

21 września, piątek,  
Św. Mateusza, Apostoła 

i Ewangelisty, święto 
700 + S. Alvina Marlene 
Otulakowski 
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /21/ 1800 
zbiorowa za zmarłych: + 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXIV Niedzielę Zwykłą 

16.09.2012 r. 
 
•  Z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu 

w dzisiejszą niedzielę ofiarami do puszki przy 
wyjściu z kościoła wspierać będziemy media 
katolickie. Radio Warszawa, rozgłośnia naszej 
diecezji planuje zakup niezbędnego dla funkcjo-
nowania rozgłośni generatora prądu. Ks. Grze-
gorz Walkiewicz Dyrektor Naczelny Radia 
Warszawa 106,2 FM wyraża wdzięczność za 
wsparcie tej akcji, a my ks. Mariuszowi - dyrek-
torowi programowemu dziękujemy za wygłoszo-
ne dzisiaj do nas słowo.  

•  Z okazji dzisiejszego Dnia wieczorem po Mszy 
św. o godz. 18.00 odbędzie się multimedialna 
prezentacja orędzia Papieża Benedykta XVI 
pt. „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji". 
Serdecznie zapraszamy! 

•  Dziś po mszach św. zapraszamy wszystkich, 
którzy zgłosili się na pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej, po numery kont, na które należy doko-
nać wpłat związanych z wyjazdem.  

•  6 września rozpoczął się w naszej parafii Kurs 
dla Narzeczonych. Zapraszamy jeszcze w 
czwartki na godz. 19.00 wszystkich, którzy za-
mierzają w niedługiej przyszłości przyjąć sakra-
ment małżeństwa. (wejście od strony kancelarii 
parafialnej). 

•  Po wakacyjnej przerwie, w każdy piątek o godz. 
19.00, odbywają się próby naszej scholi para-
fialnej . Jednocześnie przypominamy, że w każ-
dą niedzielę o godz. 8.15 w naszym kościele 
śpiewane są Godzinki ku czci Matki Naj święt-
szej. 

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

Iz 50,5-9a 
W krainie życia 
będę widział Boga 
Jk 2,14-18 
Mk 8,27-35 

Potem Jezus udał się ze 
swoimi uczniami do wio-
sek pod Cezareą Filipową. 
W drodze pytał uczniów: 
Za kogo uważają Mnie 
ludzie? Oni Mu odpowie-
dzieli: Za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze 
inni za jednego z proro-
ków. On ich zapytał: A wy 
za kogo mnie uważacie? 
Odpowiedział Mu Piotr: 
Ty jesteś Mesjasz. Wtedy 
surowo im przykazał, żeby 
nikomu o Nim nie mówili. 
I zaczął ich pouczać, że 
Syn Człowieczy musi 
wiele cierpieć, że będzie 
odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych 
w Piśmie; że będzie zabity, 
ale po trzech dniach zmar-
twychwstanie. A mówił 
zupełnie otwarcie te słowa. 
Wtedy Piotr wziął Go na 
bok i zaczął Go upominać. 
Lecz On obrócił się i 
patrząc na swych uczniów, 
zgromił Piotra słowami: 
Zejdź Mi z oczu, szatanie, 
bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludz-
kie. Potem przywołał do 
siebie tłum razem ze swo-
imi uczniami i rzekł im: 
Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weź-
mie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje! Bo kto 
chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci 
swe życie z powodu Mnie 
i Ewangelii, zachowa je. 



•  Dziś już informujemy, że uroczysta I Komu-
nia św. w naszej parafii będzie miała miejsce 
26.05.2012 r. 

 
 (…) Jeśli Bóg mówi do człowieka także w 
milczeniu, to także człowiek odkrywa w milcze-
niu możliwość rozmawiania z Bogiem i o Bogu. 
„Potrzebujemy milczenia, które staje się kontem-
placją, pozwalającą nam wejść w milczenie Boga 
i w ten sposób dotrzeć tam, gdzie rodzi się Słowo, 
Słowo odkupieńcze” (Homilia podczas Mszy św. 
na zakończenie sesji plenarnej Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej, 6 października 2006). Mó-
wiąc o wielkości Boga nasz język okazuje się 
zawsze nieodpowiedni i w ten sposób otwiera się 
przestrzeń milczącej kontemplacji. Z tej kontem-
placji rodzi się w całej swej wewnętrznej mocy 
pilna potrzeba misji, przemożna potrzeba 
„oznajmiania tego, cośmy ujrzeli i usłyszeli” (por. 
1 J 1,3). Milcząca kontemplacja pozwala nam się 
zanurzyć w źródle Miłości, które nas prowadzi ku 
naszemu bliźniemu, by odczuć jego ból i dać mu 
światło Chrystusa, Jego orędzie życia, Jego dar 
całkowitej miłości, która zbawia. 
 (…) Słowo i milczenie. Wychowanie sie-
bie do komunikowania oznacza nauczenie się 
słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia. 
Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy podej-
mują ewangelizację: zarówno milczenie jak i sło-
wo są istotnymi i nieodłącznymi elementami dzia-
łań Kościoła w dziedzinie środków przekazu, by 
na nowo głosić Chrystusa we współczesnym 
świecie. Maryi, której milczenie „słucha i spra-
wia, że owocuje Słowo” (Modlitwa podczas spo-
tkania z młodzieżą włoską w Loreto, 1-2 września 
2007) zawierzam całe dzieło ewangelizacji, jakie-
go Kościół dokonuje poprzez środki społecznego 
przekazu. 

Benedykt XVI  
„Milczenie i słowo drogą ewangelizacji” 

XXIV Niedziela zwykła – 
16.09 

 
 Chrystus i my 

 
 Od wydarzenia pod Ceza-
reą Jezus poczyna jasno i 
bezpośrednio objawiać 
uczniom swą najgłębszą 
tajemnicę o swojej męce i 
śmierci, ale oni Go teraz nie 
rozumieją. Zapowiedź, że 
Syn Człowieczy będzie 
musiał umierać, jest ko-
niecznym uzupełnieniem i 
właściwym ustawieniem 
wyznania Piotra: „Ty jesteś 
Mesjaszem”. Widział Jezus 
własną drogę przepowie-
dzianą i wytyczoną przez 
Proroków. On ucieleśnia we 
własnej Osobie wszystkie 
ich przepowiednie. A na-
zwanie w dzisiejszej Ewan-
gelii naszego cierpienia 
„krzyżem”, w którym i z 
którym mamy naśladować 
Chrystusa – jest przedziw-
nym zaproszeniem Bożej 
miłości dla nas. Wzięcie 
krzyża jest zgodą na jakąś 
naszą cząstkową i niepełną 
współofiarę w łączności z 
Chrystusem. Nic dla czło-
wieka bez udziału człowie-
ka. Bóg nie wymaga od nas 
cierpiętnictwa czy afirmacji 
boleści, bo cierpienie nie 
jest dobrem – ono jest jedy-
nie drogą ku Dobru. Jest 
łaską z ręki Ojca i możliwo-
ścią uczestniczenia w dziele 
zbawiania świata. W Ogrój-
cu Jezus mówił wielokrot-
nie do Ojca: „Jeśli to być 
może, niechaj odejdzie ode 
mnie ten kielich, wszakże 
nie jako ja chcę, ale jako 
Ty”. Wtedy cierpienie 
będzie błogosławione, 
chociaż boli. 



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. 

Krystyna Binięda w 8 
r.śm.;  

22 września, sobota 
700 – o bł. Boże i potrzeb-
ne łaski dla Marii i Mi-
chała  
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /22/ 
1800 + Bartosz Włodar-
czyk 

23 września, 25 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /23/ 
830 + Czesław, Dobie-
sław, Lucyna i Emilia 

Czytańscy w 28 r.śm., 
Piotr, Stanisława (k) i 
Jerzy Mossakowscy w 40 
r.śm. 
1000 + kap. Tadeusz Za-
chara w r. bitwy pod 
Bzurą 
1130 + Piotr Dobrzyński w 
18 r.śm. i zm. z rodz. 
Skorupków 
1300 – o bł. Boże i zdro-
wie dla Agaty z okazji 18 
urodzin  
1300 – dz.-bł. w 34 r.śm. 
ślubu Barbary i Janusza z 
prośbą o bł. Boże dla 
Małgorzaty w 15 urodzi-
ny 
1800 – o Boże bł. i wszel-
kie potrzebne łaski dla 
Marii Ewy i jej rodziny 

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. 


