
Józef 
18 0 0  + Czes ława 
Ostrowska (greg.) 

Środa - 22 lipca 
700 + Czesława Ostrow-
ska (greg.)  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introniza-
cję Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - dz.-bł. w 18 
r. urodzin dla Szymona 
Piotra z prośbą o bł. 
BoŜe dla całej rodziny; 
- dz.-bł. pp Izabeli i 
Jerzego Sewerynik w 
37. r ślubu; + Lidia 
Wolińska, cr. Woliń-
skich i Skórków; + 
Stefania i Władysław 
Bombik, Zofia Kret, 
Helena Sobieraj, Maria 
Dobiegała; + Władysła-
wa (k) i Franciszek 
Smolarczyk, cr. Zaręba, 
Kopeć, wszystkich 
krewnych i znajomych; 
+ Henryk i Czesław 
Deminet 

Czwartek - 23 lipca 
700 + Zofia i Franciszek 

INTENCJE MSZALNE 

 XVI Niedziela 
zwykła  

19.07.2009 

XVI Niedziela zwykła 
- 19 lipca 

700   za parafian;+ Jó-
zef , Stefania i c.r. Fal-
kowskich 
830  + Czesława Ostrow-
ska (greg.)   
1000 – dz.-bł. z racji 
imienin Krystyny, Han-
ny i Krzysztofa 
1130 zbiorowa; chrzest: 
Bruno Ryszard, Lorens: 
- dz.bł. w 90 r. urodzin 
Czesława (m); - dz.-bł. 
w 50 r. ślubu pp. Geno-
wefy i Franciszka Stań-
skich z prośbą o bł. 
BoŜe dla całej rodziny; 
+ c.r. Gałeckich i Pa-
czuskich; + Helena w 7 
r.śm., i Edwarda w 24 r. 
śm. Roszkiewicz, Janina 
i Zbigniew Rozmus 
1800 + Ryszard i BoŜena 
Gut 
Poniedziałek; 20 lipca 

700 – o łaskę pogłębienia 
wiary dla rodziny Ka-
kou Charla i Marii Mu-
zalewskiej 
1800  + Czesława 
Ostrowska (greg.)  

Wtorek – 21 lipca 
700 + Klemens, Pelagia, 
Wincenty Król, Szy-
mon, Wiktoria, Michał, 

Matwiejczuk 
18 0 0  + Czes ława 
Ostrowska (greg.) 

Piątek - 24 lipca 
700 + Czesława Ostrow-
ska (greg.)  
1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Jan – Ro-
man Pluta 

Sobota - 25 lipca; 
wspomnienie św. 

Krzysztofa 
700 – dz.-bł. pp Włady-
sława (k) i Władysław 
Krawczyk w 53. r. ślu-
bu oraz w intencji całej 
rodziny 
1000 – dz. bł. motocy-
klistów i kierowców 
18 0 0  + Czes ława 
Ostrowska (greg.)  
XVII Niedziela zwy-

kła - 26 lipca 
700   za parafian;+ Jan 
Strzała w 30 dni po 
śm.; + Ks. Tadeusz, 
Stanisław, Tadeusz, 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Jr 23,1-6;  
Pan mym pasterzem, 
nie brak mi niczego 
Ef 2,13-18;  
Mk 6,30-34 

XVI Niedziela zwykła;  
19 lipca 2009 

 
• Dziś ofiary składane do skarbonki Dar Serca będą 

przeznaczone na pomoc dla powodzian. 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• W sobotę, 25 lipca we wspomnienie liturgiczne  

św. Krzysztofa odbędzie się w naszej parafii Moto-
cyklowy Memoriał im. Krzysztofa Wydrzyckiego. 
Krzysztof był jednym z załoŜycieli i redaktorem 
naczelnym misięcznika Świata Motocykli , pasjona-
tem motocykli i wspaniałym kolegą. W sobotę o 
godz. 10 na zewnątrz naszego kościoła rozpocznie 
się Msza św.. Mensa ołtarzowa będzie ułoŜona na 
dwóch motocyklach. Po Mszy św. motocykliści 
przejadą w paradzie na grób Krzysztofa do Dolinki 
SłuŜewieckiej w parafii Św. Katarzyny. Po złoŜeniu 
kwiatów na grobie wyruszą na wspólną wycieczkę 
do Płocka. Na Mszę św. zapraszamy wszystkich 
naszych parafian. 
• Z racji na wspomnienie św. Krzysztofa, patrona 

kierowców w niedzielę 26 lipca po kaŜdej Mszy św. 
odbędzie się poświęcenie samochodów, motocykli  
i rowerów. 
• Komisja Charytatywna naszej Parafii chce pomóc 

25 rodzinom najbardziej poszkodowanym przez 
powódź we wsi Radwan - w parafii Szczucin,  
w diecezji tarnowskiej. W przyszłą niedzielę Komi-
sja poda dokładny termin zbiórki darów. Prosimy o: 
koce, kołdry, pościel, ręczniki, środki czystości. 
Prosimy o rzeczy nowe lub uŜywane w bardzo  
dobrym stanie. 
• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne  

spotkanie w następną niedzielę, 26 lipca po Mszy 
św. o godz. 10 

Zapowiedzi przedślubne 
Jakub Andrzej Szaniawski, kawaler z Warszawy  
i Marta Katarzyna Kucharczyk, panna z parafii 
tutejszej 
Tomasz Grzegorz Glinka, kawaler z parafii tutejszej 
i Magdalena Swat, panna z Iławy 
Dominik Siejak, stanu wolnego z parafii tutejszej  

Apostołowie zebrali 
się u Jezusa i opo-
w i e d z i e l i  M u 
wszystko, co zdzia-
łali i czego naucza-
li. A On rzekł do 
nich: Pójdźcie wy 
sami osobno na 
miejsce pustynne i 
wypocznijcie nieco. 
Tak wielu bowiem 
przychodziło i od-
chodziło, Ŝe nawet 
na posiłek nie mieli 
czasu. Odpłynęli 
więc łodzią na 
miejsce pustynne, 
osobno. Lecz wi-
dziano ich odpły-
wających. Wielu 
zauwaŜyło to i zbie-
gli się tam pieszo 
ze  wszys tk ich 
miast, a nawet ich 
uprzedzili. Gdy 
Jezus wysiadł, uj-
rzał wielki tłum. 
Zlitował się nad 
nimi, byli bowiem 
jak owce nie mają-
ce pasterza. I zaczął 
ich nauczać. 



i Anna Kalejta, stanu wolnego z Suwałk 
Piotr Michał Sztandera, kawaler z Warszawy  
i Agnieszka Jadwiga Wójcik, panna z parafii 
tutejszej 
Artur Siudek, kawaler z Torunia i Dorota  
Jaśkiewicz, panna z parafii tutejszej 

 
Z prasy katolickiej… 

 Idziemy 

• Rozwój jako powołanie – Globalizacja będzie 

taka, jaką uczyni ją człowiek. Egoista uczyni  
z niej globalizację egoizmu. Człowiek szlachet-
ny globalizuje dzięki niej solidarność i miłość  
w prawdzie. – ostatnią encyklikę Benedykta 
XVI komentuje bp Piotr Jarecki w rozmowie  
z ks. Henrykiem Zielińskim. 

• Caritas in Veritate – „Idziemy” zamieszcza  
szeroki wybór najwaŜniejszych fragmentów 
ostatniej encykliki Benedykta XVI. 

• Wróciłam do świata – W trzeźwym świecie nie 
było jej kilka lat. Wróciła do czegoś, o czym 
zapomniała, Ŝe istnieje. – burzliwe losy i nawró-
cenie aktorki Stanisławy Celińskiej opisuje  
Kamila Szymańczyk. 

 

Gość Niedzielny 
• Polska będzie miała elektrownie jądrowe. 

Sprawy zaczynają nabierać rozpędu. Toczący się 
z róŜną intensywnością spór o atom bywa poza-
merytoryczny. Twarde argumenty, fakty stoją 
gdzieś z boku. Mam nadzieję, Ŝe tylko na razie. 
Czym bliŜej budowy pierwszych reaktorów, tym 
mocniej powinniśmy się zastanawiać nad tym, 
ile tak naprawdę warta jest niezaleŜność, ile 
ochrona środowiska, ile nowoczesne technolo-
gie. 

• Encyklika bardziej duszpasterska niŜ społecz-
na. O mocnych i słabych stronach encykliki  
z dominikaninem o. Maciejem Ziębą rozmawia 
ks. Tomasz Jaklewicz. Włoski ekonomista Tede-
schi proponuje, by przyznać Benedyktowi XVI 
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za ency-

XVI Niedziela zwykła – 
19.07 

 
 Strudzonym odpoczynek 

 
 Łuk nieustannie napięty 
traci swoją siłę, sprawność i 
skuteczność. Maszyna w 
ciągłym ruchu i bez konser-
wacji obniŜa swoją wartość i 
Ŝywotność. Cała przyroda 
potrzebuje regeneracji i 
odpoczynku po aktywności. 
Człowiek podlega tym sa-
mym prawom – tak w sferze 
ducha, jak i w kategoriach 
ciała. Te zagadnienia wyni-
kają, w sposób oczywisty, z 
dzisiejszych czytań mszal-
nych. Całe zresztą Pismo 
święte tętni dynamizmem 
Boga i człowieka. Praca i 
odpoczynek, radość i trud, 
ciągłe odradzanie się i czy-
nienie wszystkiego nowym – 
to temat i nurt od pierw-
szych słów Księgi Rodzaju, 
aŜ po ostatnie rozdziały 
Apokalipsy: „Oto nowym 
czynię wszystko” (Ap 31,5). 
Otrzymaliśmy od Boga 
nakaz i środki, aby czynić 
sobie ziemię poddaną, 
uczestniczyć w stwórczej 
mocy BoŜej i uczynić no-
wym wszystko. Praca czło-
wieka nie jest karą ani nie-
szczęściem człowieka. Jest 
praca przekształcaniem 
miłości w czyn. Taką winna 
być w stosunku do Stwórcy, 
w odniesieniu do siebie, w 
relacji do kaŜdego bliźniego 
i wreszcie do całej przyrody. 
Bez pracy nie ma mowy o 
doskonaleniu naszego czło-
wieczeństwa i zdobywaniu 
środków do Ŝycia. Chrystus 
uczestniczył w cięŜarze dnia 
i „upalenia”. Strudzonym 
Apostołom mówi „Chodźcie 
i odpocznijcie nieco”. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;      

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 18.00 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

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. 

Maria, Zofia Wardzyń-
scy, Anna Duszczyk 
830  + Czesława Ostrow-
ska (greg.)   
1000 – intencja ogólna; 
aby chrześcijanie na Bli-
skim Wschodzie mogli 
Ŝyć swoją wiarą w pełni 
wolności oraz być narzę-
dziem pojednania i poko-
ju; intencja misyjna; aby 

Kościół był zaląŜkiem i 
sercem pojednanej i two-
rzącej jedną rodzinę BoŜą 
ludzkości, dzięki świa-
dectwu wszystkich wier-
nych na całym świecie 
1130  + ElŜbieta, Agniesz-
ka, Maria, Wanda 
1800  + Maria Jarosławska 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze 
złem, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokor-
nie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich 
po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  

klikę. Czy Ojciec przyznałby PapieŜowi Nobla? – 
pyta Ks. Tomasz Jaklewicz. 

 

Niedziela 

• Fobia na chrześcijaństwo - Ks. Paweł Rozpiąt-
kowski. Chrześcijanie są wypychani na margines 
społeczeństwa. I to nie tylko tam, gdzie stanowią 
mniejszość, ale i w „chrześcijańskich” państwach 
Zachodu. Takie głosy pojawiają się coraz częściej 
w ustach świeckich i duchownych. Są teŜ tacy, 
którzy uwaŜają, Ŝe dzieje się jeszcze gorzej,  
Ŝe mamy juŜ do czynienia z chrystianofobią. 

• Jedziemy na wakacje - Ks. Ireneusz Skubiś 
Przed wyjazdem na wakacje trzeba się dobrze 
zastanowić, gdzie i z kim się je spędzi i czy to 
będzie dobry wybór. Chodzi o to, by dobrze zago-
spodarować czas wolny, by nie odizolować się  
w tym czasie od Boga, który jest właściwym od-
niesieniem tej refleksji, dystansu i źródłem siły. 

• Polskie parafie w Nowym Jorku. Z dr Danutą 
Piątkowską o polskich parafiach w Stanach Zjed-
noczonych rozmawia o. Michał CzyŜewski 
OSPPE.  


