
Wtorek – 28 lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.) 
1800 + Natalia i Hen-
ryk Pniewscy, Jan 
Kamiński 

Środa - 29 lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata; - o in-
tronizację Najśw. Ser-
ca Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - 
dz.-bł. w 18 r. urodzin 
dla Szymona Piotra z 
prośbą o bł. BoŜe dla 
całej rodziny; - dz. bł. 
z racji imienin 
Krzysztofa Kowal-
skiego i jego rodziny 
oraz Roberta Kowal-
skiego; + Marianna 
Zalewska w 6 r.śm, + 
Marta i Stanisław Sie-
radz; + Aleksandra (k) 
Pyzińska w 3 r. śm., 
cr. Pyzińskich i CzyŜ-
ków 

INTENCJE MSZALNE 

 XVII Niedziela 
zwykła  

26.07.2009 

XVII Niedziela zwy-
kła - 26 lipca 

700   za parafian;+ Jan 
Strzała w 30 dni po 
śm.; + Ks. Tadeusz, 
Stanisław, Tadeusz, 
Maria, Zofia Wardzyń-
scy, Anna Duszczyk 
830  + Czesława 
Ostrowska (greg.)   
1000 – intencja ogól-
na; aby chrześcijanie 
na Bliskim Wschodzie 
mogli Ŝyć swoją wiarą 
w pełni wolności oraz 
być narzędziem pojed-
nania i pokoju; inten-
cja misyjna; aby Ko-
ściół był zaląŜkiem i 
sercem pojednanej i 
tworzącej jedną rodzi-
nę BoŜą ludzkości, 
dzięki świadectwu 
wszystkich wiernych 
na całym świecie 
1130  + ElŜbieta, 
Agnieszka, Maria, 
Wanda 
1800  + Maria Jaro-
sławska 
Poniedziałek; 27 lipca 
700  + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  + Jan Pryzmont  

Czwartek - 30 lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.) 
1800 + ElŜbieta Cha-
cińska w 5 r.śm. i cr. 
Chacińskich 

Piątek - 31 lipca 
700 – o bł. BoŜe dla 
Joanny z racji 18. R. 
urodzin  
1800  zbiorowa za 
zmarłych:  
Sobota – 01 sierpnia 

700 + Anna Adamek w 
1 r. śm., Bronisława 
(k) Osucha, Zygmunt 
Duszyński 
1700 - ślub 
1800 + Bronisława (k), 
Bronisław, Jan  ich 
Rodzice 
XVIII Niedziela zwy-

kła – 02 sierpnia 
700   za parafian 
830  + Józefa (k), Józef 
Pełka, Maria, Michał, 
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Liturgia Słowa BoŜego 

2 Krl 4,42-44; 

Otwierasz rękę, 
karmisz nas do syta  

Ef 4,1-6; 

J 6,1-15 

XVI Niedziela zwykła;  
26 lipca 2009 

 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• Z racji na wspomnienie św. Krzysztofa, patrona 

kierowców dziś, tj. w niedzielę 26 lipca po kaŜdej 
Mszy św. odbędzie się poświęcenie samochodów, 
motocykli i rowerów oraz błogosławieństwo kierow-
ców. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są 
na środki transportu dla misjonarzy. 
• Komisja Charytatywna naszej Parafii chce pomóc 

25 rodzinom najbardziej poszkodowanym przez  
powódź we wsi Radwan - w parafii Szczucin,  
w diecezji tarnowskiej. Prosimy o: koce, kołdry, po-
ściel, ręczniki, środki czystości. Prosimy o rzeczy 
nowe lub uŜywane w bardzo dobrym stanie. Zbiórka 
tych darów odbędzie się w pomieszczeniu Komisji 
Charytatywnej w dawnym kinie Wrzos, jutro, tj.  
27 lipca w godz. 17.30-19.00, oraz we wtorek, tj.  
28 lipca w godz. 14.00-17.00 
• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne  

spotkanie dziś, tj. 26 lipca po Mszy św. o godz. 10 
• Dziś po Mszach św. p. Mariusz Gołaszewski prezen-

tuje swoje publikacje poświęcone tematyce Maryj-
nej. 

Zapowiedzi przedślubne 
Dominik Siejak, stanu wolnego z parafii tutejszej  
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 
Michał Mąkosza, kawaler z par. tutejszej  
i Katarzyna Zielińska, panna z Brwinowa 

 
Z prasy katolickiej… 

 Idziemy 

• Credo na księŜycu – Zanim Neil Armstrong posta-
wił nogę na księŜycu, poprosił o kilka minut ciszy  
w eterze, aby móc pomodlić się i podziękować Bogu 
za to, co za moment miało się w historii ludzkości 
wydarzyć. – pisze Jan Kotlarz. 

Jezus udał się za Jezioro 
Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 
Szedł za Nim wielki tłum, bo 
widziano znaki, jakie czynił 
dla tych, którzy chorowali. 
Jezus wszedł na wzgórze i 
usiadł tam ze swoimi ucznia-
mi. A zbliŜało się święto 
Ŝydowskie, Pascha. Kiedy 
więc Jezus podniósł oczy i 
ujrzał, Ŝe liczne tłumy schodzą 
do Niego, rzekł do Filipa: Skąd 
kupimy chleba, aby oni się 
posilili? A mówił to wystawia-
jąc go na próbę. Wiedział 
bowiem, co miał czynić. 
Odpowiedział Mu Filip: Za 
dwieście denarów nie wystar-
czy chleba, aby kaŜdy z nich 
mógł choć trochę otrzymać. 
Jeden z uczniów Jego, An-
drzej, brat Szymona Piotra, 
rzekł do Niego: Jest tu jeden 
chłopiec, który ma pięć chle-
bów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóŜ to jest dla tak wielu? 
Jezus zatem rzekł: KaŜcie 
ludziom usiąść! A w miejscu 
tym było wiele trawy. Usiedli 
więc męŜczyźni, a liczba ich 
dochodziła do pięciu tysięcy. 
Jezus więc wziął chleby i 
odmówiwszy dziękczynienie, 
rozdał siedzącym; podobnie 
uczynił z rybami, rozdając tyle, 
ile kto chciał. A gdy się nasy-
cili, rzekł do uczniów: Zbierz-
cie pozostałe ułomki, aby nic 
nie zginęło. Zebrali więc, i 
ułomkami z pięciu chlebów 
jęczmiennych, które zostały po 
spoŜywających, napełnili 
dwanaście koszów. A kiedy ci 
ludzie spostrzegli, jaki cud 
uczynił Jezus, mówili: Ten 
prawdziwie jest prorokiem, 
który miał przyjść na świat. 
Gdy więc Jezus poznał, Ŝe 
mieli przyjść i porwać Go, aby 
Go obwołać królem, sam 
usunął się znów na górę. 



• Wśród górali – „Górale czekali na ten dzień od 
początku pontyfikatu. Jan Paweł II przyjeŜdŜał 
do nich dwukrotnie. W 1997 r. wrócił tam na 
dłuŜej. – o pobycie Jana Pawła II w Tatrach i na 
Podhalu pisze Irena Świerdzewska. 

• Na pielgrzymim szlaku – Co roku z Warszawy 
na Jasną Górę wychodzi kilkanaście tysięcy osób 
w siedmiu pielgrzymkach. – informacje  
o nich przedstawia Marta Toszczyńska 

 

Gość Niedzielny 
• Uciszyć Joannę - Gdyby Joanna Najfeld była 

stara albo brzydka, moŜe jeszcze by jej wybaczo-
no, Ŝe w telewizyjnych dyskusjach przegaduje 
feministki, zwolenników aborcji i gejowskich 
małŜeństw. Jednak fakt, Ŝe tak „wsteczne” poglą-
dy w logiczny sposób przedstawia sympatyczna 
dziewczyna, jest dla nich nie do zniesienia.  
Wytoczono jej proces karny. Pisze Przemysław 
Kucharczak 

• Statystyka polskiego katolika - W Polsce, naj-
bardziej religijnym kraju Europy, gdzie aŜ  
92 proc. ludzi uwaŜa się za wierzących i tyle 
samo przyjmuje co roku księdza na kolędzie, 
tylko 45,2 proc. wierzy w istnienie piekła.  
Jak wygląda raport o stanie wiary nad Wisłą? -  
Marcin Jakimowicz 

 

Niedziela 

• Kościół Katolicki, parafia polonijna czy duszpa-
sterstwo polskie za granicą jest jednocześnie dla 
Polonii centrum jej Ŝycia społecznego.  
W Kościele tym emigranci, zwłaszcza w pierw-
szym pokoleniu, odnajdywali cząstkę Polski, 
stając się znowu gospodarzami u siebie. Tu czują 
się równi, a nie tylko gorsi, obcy. Jest to  
niezwykle cenne dla osób Ŝyjących na początku 
emigracyjnej drogi w głębokiej izolacji i degra-
dacji społecznej. Z ks. Wiesławem Wójcikiem 
TChr - dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa 
Emigracyjnego, moderatorem krajowym  
Ruchu Apostolatu Emigracyjnego przy Towa-

XVII Niedziela zwykła – 
26.07 

 
 Chleb nadziei 

 
 Najtrudniej jest zauwaŜyć 
to, co jest na widocznym 
miejscu. Oczywiste sprawy, 
choćby najwspanialsze, 
wymykają się naszej uwa-
dze, albo powszednieją. Tak 
jest właśnie z chlebem, 
najściślej związanym z 
naszym Ŝyciem codziennym. 
To takie proste, Ŝe od rana 
do wieczora pracujemy w 
pocie czoła na chleb. Ten 
chleb pojmujemy w wielora-
kim znaczeniu. Nawet sami 
moŜemy być dobrymi, jak 
chleb. Po cudownym nakar-
mieniu wielotysięczne tłumy 
szukały Jezusa. Najedli się! 
Chcą Go okrzyknąć królem. 
Oczywiście w politycznym 
znaczeniu. Jezus odszedł od 
nich na górę. Ludzie, któ-
rych Jezus nakarmił w cu-
downy sposób, nie Ŝyli w 
nędzy. Zaryzykowali jednak 
głód – raz jeden – aby móc 
słuchać Jezusa. Oni nie byli 
świętymi, nawet nie wie-
dzieli, co to jest wiara, której 
Jezus od nich zaŜądał. Na-
karmił ich, dając im znak, 
który miał im ułatwić wiarę 
w Niego. Bóg nam chleba 
nie skąpi, ani nie zazdrości. 
Dał nam środki i moŜliwo-
ści, abyśmy się przyczyniali 
do rozmnaŜania chleba, 
który się ustokrotni, jeŜeli z 
naszej strony spełnimy wolę 
Chrystusa. Chleb material-
ny, cudownie rozmnoŜony, 
ma nam zapewnić egzysten-
cję, abyśmy dojrzewali do 
wysokości BoŜych planów 
prowadzących do „Ziemi 
Obiecanej”. 
 
  



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. 

Stanisław, Mikołaj, Jó-
zef, Władysław Woch-
niak   
1000 Radio Maryja 

1130  zbiorowa; - dz.-bł. 
w 52 r. ślubu PP. Janiny 
i Jerzego Rzadkich z 
prośbą o bł. BoŜe dla 
całej Rodziny; - o łaskę 
zdrowia dla Katarzyny, 

Jakuba i Stanisława 
Gajewskich; + za 
wszystkich, którzy od-
dali swe Ŝycie za ojczy-
znę, a szczególnie Po-
wstańców Warszaw-
skich; + Marian Fluksik 
i jego Rodzice 
1800  zajęta 

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.  

rzystwie Chrystusowym - rozmawia  
ks. inf. Ireneusz Skubiś 

• śeby zobaczyć wszystko, co warte obejrzenia  
w Górach Świętokrzyskich, nie wystarczy nawet 
długi weekend. Trzeba zostać tu na dłuŜej albo 
wracać co jakiś czas. W okolicy mieszkało wielu 
wybitnych pisarzy. Piękna, pełna historycznych 
odniesień okolica działała na ich wyobraźnię. Ale 
z tak wielką miłością jak śeromski chyba nikt  
o Górach Świętokrzyskich nie pisał. Na Święty 
KrzyŜ - zachęca Dariusz Kowalski – napisał 
Witold Dudziński  

 
W najnowszym Tygodniku Powszechnym  
nr 30(3133)  (26 lipca 2009): 
• Dlaczego kobieta nie moŜe być księdzem?  

Dlaczego księŜa nie mogą się Ŝenić? Dlaczego 

kazań nie mogą głosić świeccy? Odpowiedzi na te 
i inne pytania w ciekawym artykule Ks. Alfonsa J. 
Skowronka 

• PoŜegnanie wybitnego filozofa Leszka Kołakow-
skiego 


