
700  + Piotr i Paweł 
Kozakiewicz 
1800 + Filomena, 
Władysław, Józef i 
ich rodzice 

6 lipca, wtorek; 
wspomnienie bł. 
Marii Teresy Le-

dóchowskiej, dzie-
wicy 

700  - o zdrowie i 
potrzebne łaski dla 
Ks. Ireneusza Wę-
grzynowicza z racji 
imienin 
1800 + Edward Cac-
ko (gregoriańska 1) 

7 lipca, środa 
700  + Edward Cac-
ko (gregoriańska 2) 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagra-
dzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata; - o 
intronizację Naj-
świętszego Serca 
Pana Jezusa w na-

INTENCJE MSZALNE 

XIV Niedziela 
Zwykła 

04.07.2010 

4 lipca, XIV Nie-
dziela Zwykła  

700 za parafian 
830  zajęta 
1000  - o mądrość i 
roztropność Pola-
ków w wyborze 
prezydenta RP 
1130  zbiorowa: - o 
błog. BoŜe dla pp 
Edyty i Michała w 
3 rocz. ślubu oraz 
błog. BoŜe dla córki 
Beaty z racji chrztu; 
+ Stanisława (k) 
Molenda w 13 rocz-
nicę śmierci; + Te-
resa Krajewska w 
19 rocznicę śmierci; 
+ Andrzej Dziewul-
ski; + Zdzisław Paj-
ka w 30 dni po 
śmierci; + Halina 
Godlewska z racji 
imienin 
1800 zajęta 

 
5 lipca, poniedzia-

łek,   

szych sercach, ro-
dzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - o siłę i 
wytrwanie w łasce 
BoŜej dla powo-
dzian; + ElŜbieta 
Śliwa z racji imie-
nin; + Piotr Narkie-
wicz; + Jan Pry-
zmont; + Paweł i 
Marianna Wierzbo-
wscy, Janina Wierz-
bowska – Kowal-
ska, Albin Majew-
ski 
8 lipca, czwartek; 
wspomnienie św. 
Jana z Dukli, pre-

zbitera 
700 zajęta  
1800 + Edward Cac-
ko (gregoriańska 3) 

9 lipca, piątek  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na XIV Niedzielę Zwykłą 

04 lipca 2010r. 
•Rozpoczął się okres waka-
cji. Wszystkim udającym się 
na wakacje Ŝyczymy dobrej 
i słonecznej pogody oraz 
udanego wypoczynku. Pod-
czas wakacji nie zapominaj-
my o obowiązku uczestnic-
twa we Mszy św. w niedzie-
le oraz uroczystości kościel-
ne. 

•W okresie wakacyjnym, od 
lipca do końca sierpnia, nie 
będzie Mszy św. w niedziele 
o godz. 13.00, oraz Mszy 
św. w tygodniu o godz. 8.00 

•Wszystkim, którzy pospie-
szyli z pomocą w ubiegłą 
niedzielę składamy wielkie 
Bóg zapłać. Nasza Parafia 
wysłała dary dla potrzebują-
cych pomocy w miejscowo-

Jezus wyznaczył jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch i 
wysłał ich po dwóch przed sobą 
do kaŜdego miasta i miejsco-
wości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział teŜ do 
nich: Ŝniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; proście 
więc Pana Ŝniwa, Ŝeby wypra-
wił robotników na swoje 
Ŝniwo. Idźcie, oto was posyłam 
jak owce między wilki. Nie 
noście z sobą trzosa ani torby, 
ani sandałów; i nikogo w 
drodze nie pozdrawiajcie! Gdy 
do jakiego domu wejdziecie, 
najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi! Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz 
pokój spocznie na nim; jeśli 
nie, powróci do was. W tym 
samym domu zostańcie, jedząc 
i pijąc, co mają: bo zasługuje 
robotnik na swoją zapłatę. Nie 
przechodźcie z domu do domu. 
Jeśli do jakiego miasta wejdzie-
cie i przyjmą was, jedzcie, co 
wam podadzą; uzdrawiajcie 
chorych, którzy tam są, i 
mówcie im: PrzybliŜyło się do 
was królestwo BoŜe. Lecz jeśli 
do jakiego miasta wejdziecie, a 
nie przyjmą was, wyjdźcie na 
jego ulice i powiedzcie: Nawet 
proch, który z waszego miasta 
przylgnął nam do nóg, strząsa-
my wam. WszakŜe to wiedzcie, 
Ŝe bliskie jest królestwo BoŜe. 
Powiadam wam: Sodomie lŜej 
będzie w ów dzień niŜ temu 
miastu. Wróciło siedemdziesię-
ciu dwóch z radością mówiąc: 
Panie, przez wzgląd na Twoje 
imię, nawet złe duchy nam się 
poddają. Wtedy rzekł do nich: 
Widziałem szatana, spadające-
go z nieba jak błyskawica. Oto 
dałem wam władzę stąpania po 
węŜach i skorpionach, i po 
całej potędze przeciwnika, a nic 
wam nie zaszkodzi. Jednak nie 
z tego się cieszcie, Ŝe duchy się 
wam poddają, lecz cieszcie się, 
Ŝe wasze imiona zapisane są w 
niebie. 

Iz 66,10-14c;  
Niech cała ziemia  
chwali swego Boga 
Ga 6,14-18;  
Łk 10,1-12.17-20 



ści Kłodne. Ubiegłej nie-
dzieli zebraliśmy 6 tys. zł. 
Ks. Proboszcz i Parafialny 
Caritas z parafii w Chomra-
nicach przesyła nam wszyst-
kim słowa ogromnej 
wdzięczności. 

•Rodzina Radia Maryja or-
ganizuje pielgrzymkę w 
dniu 11 lipca do Częstocho-
wy. Zapisy i bliŜsze infor-
macje w kiosku. 

•Zapowiedzi przedmałŜeń-
skie: 

⇒ Sylwester Piotr Frąckie-
wicz, kawaler z parafii św. 
Feliksa z Kantalicjo i Kata-
rzyna Owczarska, panna z 
parafii św. Brata Alberta w 
Łukowie 

⇒ Piotr Grzegorczyk, kawa-
ler i Monika Karolina 
Kiczmachowska, panna 
oboje z parafii tutejszej 

XIV Niedziela zwykła – 
4.07 

 
 Uczniowie 

 
 Przypominamy sobie 
wszyscy bardzo waŜne 
słowa Chrystusa wypowie-
dziane juŜ po zmartwych-
wstaniu, a zanotowane w 
Ewangelii św. Mateusza 
(28,19): „Idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie naro-
dy, udzielając im chrztu w 
imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam 
przekazałem”. Pierwotnie 
Dwunastu ludzi wybranych 
przez Chrystusa na konty-
nuatorów Jego misji, na-
zwał Jezus Apostołami. 
Rzecz zastanawiająca, Ŝe 
słowa podobnie brzmiące 
spotykamy w Biblii dość 
często. Słowa – rozkaz, 
słowa – polecenie, słowa – 
posłanie: „Idź i powiedz”, 
„idź i uczyń”, „oto wysy-
łam cię”, niby prozaicznie 
brzmią, a zawierają i odgry-
wają dominującą rolę, 
zwłaszcza, kiedy wychodzą 
z ust BoŜych. Gdybyśmy te 
wszystkie wypowiedzi 
ustawili w szeregu, to na 
końcu mogłyby się znaleźć 
słowa rozesłania kończące 
kaŜdą Mszę św.: „Idźcie, 
ofiara spełniona”. Jest to 
wyraz niezmiernie waŜny, 
mający za sobą treść biblij-
ną, jeśli ją chcemy wydo-
być i odczytać, choćby w 
porównaniu z dzisiejszymi 
Czytaniami liturgicznymi – 
i poczuć się uczniami Chry-
stusa. Idźmy w Ŝycie, jako 
krzewiciele Chrystusowego 
pokoju i Chrystusowego 
miłosierdzia. 



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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
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 ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

700 + Edward Cac-
ko (gregoriańska 4) 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Nata-
lia Gajda w 1 rocz. 
śmierci 

10 lipca, sobota 
700  + c.r. Spiecho-
wiczów 
1800 + Edward Cac-
ko (gregoriańska 5) 
11 lipca, XV Nie-

dziela Zwykła  
700 za parafian 
830 + Józefa (k), 

Józef, Andrzej, 
Adam, Stanisław, 
J a n ,  W a le n t y , 
Szczepan, cr. Peł-
ków 
1000  + Edward Cac-
ko (gregoriańska 6) 
1130  + Bogdan Na-
rbutt, jego rodzice: 
Jan i Joanna 
1800 + Tadeusz 
Więsyk w 17 rocz. 
śmierci, Feliksa (k), 
Piotr, Wojciech, 
Czesław Woźnica 
 
 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie 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.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


