
14 lipca, środa 
700  + Edward Cacko 
(gregoriańska 9) 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o siłę i wy-
trwanie w łasce BoŜej 
dla powodzian; - o 
błogosławieństwo Bo-
Ŝe dla Krystyny i Lu-
isy; + Marianna Szcze-
paniak w 2 rocznicę 
śmierci; + Bolesław i 
Franciszka (k) Podsia-
dło, Józef i Feliksa (k) 
Podsiadło, Eugenia i 
Józef Grudzińscy, 
Mieczysław Świerno-
ga; + Czesława (k) 
Ostrowska w 2 roczni-
cę śmierci  

15 lipca, czwartek; 
wspomnienie św. Bo-
nawentury, biskupa i 

doktora Kościoła 
700 + Jadwiga Czarnac-

INTENCJE MSZALNE 

XV Niedziela 
Zwykła 

11.07.2010 

11 lipca, XV Niedzie-
la Zwykła  

700 za parafian 
830 + Józefa (k), Józef, 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty, 
Szczepan, cr. Pełków 
1000  + Edward Cacko 
(gregoriańska 6) 
1130  + Bogdan Na-
rbutt, jego rodzice: Jan 
i Joanna 
1800 + Tadeusz Więsyk 
w 17 rocz. śmierci, 
Feliksa (k), Piotr, Woj-
ciech, Czesław Woźni-
ca 
 

12 lipca, poniedzia-
łek; wspomnienie św. 
Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu, biskupa 

i męczennika 
700  + Edward Cacko 
(gregoriańska 7) 
1800 zajęta 

13 lipca, wtorek; 
wspomnienie św. pu-
stelników Andrzeja 

Świerada i Benedykta  
700  + Jerzy Kozakie-
wicz 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 8) 

ka w 20 rocznicę 
śmierci i Władysław 
Czarnacki  
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 10) 

16 lipca, piątek; 
wspomnienie Najśw. 
Maryi Panny z Góry 

Karmel 
700 + Edward Cacko 
(gregoriańska 11) 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Włady-
sław Hasior, Tadeusz 
Grabianka, Maria i 
Marian Janowscy, Łu-
cja i Wiktor Narkie-
wicz, Piotr i Łucja 
śandr; + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, Janina 
i Michał Misztal; 

17 lipca, sobota 
700  + Edward Cacko 
(gregoriańska 12) 
1600 w intencji nowo-
Ŝeńców 
1700 w intencji nowo-
Ŝeńców 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na XV Niedzielę Zwykłą 

11 lipca 2010r. 
• We środę - w liturgiczne wspomnienie św. Hen-

ryka, cesarza w naszych modlitwach pamiętajmy 
szczególnie o Pasterzu naszej Diecezji Arcybi-
skupie Henryku Hoserze w dniu Jego imienin. 

• Trwają wakacje. Wszystkim Ŝyczymy dobrej i 
słonecznej pogody oraz udanego wypoczynku. 
Nie zapominajmy o obowiązku uczestnictwa we 
Mszy św. w niedziele oraz uroczystości kościel-
ne. 

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

• Rodzina Radia Maryja o godzinie 5 rano wyje-
chała na pielgrzymkę do Częstochowy. Ducho-
wo łączymy się z pielgrzymami. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Piotr Grzegorczyk, kawaler i Monika Karoli-

na Kiczmachowska, panna oboje z parafii tutej-
szej 

 
 
Trochę lektury na wakacje 
 
Amor i amok 
Pragnieniem Boga jest obudzić naszą wraŜliwość, 
która otwiera serce na miłość. Obraz cielesnego 

serca z księgi Ezechiela niesie obietnicę stania się 
bardziej ludzkim. Miłość jest innym imieniem 
mądrości. Najgłębszą prawdę o sobie, świecie 
i Bogu pojąć moŜna jedynie sercem kochającym. 
Wojciech Jędrzejewski OP 

„Trzy pary ludzi” – wybrać to, co lep-
sze 
Egzamin z wolności kaŜdy z nas zdaje codziennie. 
Tak jak nie moŜna nie oddychać i Ŝyć, tak nie 
moŜna nie podejmować decyzji. Wolność jest nam 
dana i zadana. Bez niej człowiek nie byłby tym, 
kim jest jako Bogu podobny. 

Pwt 30,10-14 
OŜyje serce  
szukających Boga 
Kol 1,15-20 
Łk 10,25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie 
i wystawiając Go na próbę, 
zapytał: Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć Ŝycie 
wieczne? Jezus mu odpowie-
dział: Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz? On rzekł: 
Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; 
a swego bliźniego jak siebie 
samego. Jezus rzekł do niego: 
Dobrześ odpowiedział. To 
czyń, a będziesz Ŝył. Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, 
zapytał Jezusa: A kto jest moim 
bliźnim? Jezus nawiązując do 
tego, rzekł: Pewien człowiek 
schodził z Jerozolimy do 
Jerycha i wpadł w ręce zbój-
ców. Ci nie tylko Ŝe go obdarli, 
lecz jeszcze rany mu zadali i 
zostawiwszy na pół umarłego, 
odeszli. Przypadkiem przecho-
dził tą drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo 
lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, będąc 
w podróŜy, przechodził rów-
nieŜ obok niego. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył 
mu rany, zalewając je oliwą i 
winem; potem wsadził go na 
swoje bydlę, zawiózł do gospo-
dy i pielęgnował go. Następne-
go zaś dnia wyjął dwa denary, 
dał gospodarzowi i rzekł: Miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy 
będę wracał. KtóryŜ z tych 
trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, 
który wpadł w ręce zbójców? 
On odpowiedział: Ten, który 
mu okazał miłosierdzie. Jezus 
mu rzekł: Idź, i ty czyń podob-
nie! 



Krzysztof Osuch TJ   
Dar Matki i powołanie ucznia 
Często zatrzymujemy się tylko na relacji „ja 
i matka”, rozumianej niekiedy bardzo naturalnie, 
na wzór ludzkich relacji. Tymczasem trzeba wyra-
stać z dzieciństwa, z więzi z Opiekunką, i trzeba 
iść do szkoły Chrystusowej; trzeba iść dalej, aby 
rosnąć i stawać się uczniem Pańskim. Postęp 
w tym kierunku, to coś więcej i coś bardziej 
ewangelicznego, niŜ zatrzymanie się w rozwoju 
na kolanach lub pod płaszczem Matki! 
Ks. Marian Pisarzak, MIC   
Przyczynek do kierownictwa duchowe-
go. Gabriela Bossis, ON i ja 
W naszym Ŝyciu duchowym bywamy podobni do 
uczniów idących do Emaus. Nam teŜ zaleŜy na 
Jezusie. On i nam dał wielkie obietnice i wzbudził 
niebotyczne nadzieje... Mimo to – zwłaszcza po 
trudnych wydarzeniach – popadamy w smutek 
i beznadziejność. Jezus wydaje się nam być bar-
dzo daleki czy wręcz nieobecny. Przy tak subiek-
tywnie przeŜywanym braku Jezusa trudno jest 
nam zdobyć się na akty wiary i ufnego powierze-
nia się Jemu, i w ogóle na wypowiedzenie się 
wobec Niego w całej gamie religijnych uczuć. 
o. Krzysztof Osuch SJ 
Bez czego nie da się modlić? 
Wszystkie pouczenia na temat modlitwy tworzą 
rodzaj teorii. W kaŜdej dziedzinie ludzkiej aktyw-
ności teoria i praktyka winny iść w parze. Mówi 
się, Ŝe nie ma niczego bardziej praktycznego niŜ 
dobra teoria. Tak jest równieŜ w odniesieniu do 
modlitwy, choć modlitwa – ze swej natury – jest 
dziecięco prosta. 
o. Krzysztof Osuch SJ 

XV Niedziela zwykła – 
11.07 

 
 Tylko Chrystus 

 
 Ewangelia dziś czytana 
mówi nam o „pewnym 
człowieku”. LeŜał on pobi-
ty i zraniony przy drodze z 
Jerozolimy do oazy Jerycha 
w depresji rzeki Jordan. 
Kim jest ten człowiek 
pobity i okaleczony? A 
moŜe to ktoś z nas, odarty, 
słaby i porzucony, jak 
łachman? Tylekroć prze-
cieŜ odzierają człowieka z 
czci, honoru i dobrego 
imienia. Tylekroć zadają 
mu rany przez pomówienia, 
oszczerstwa i potwarze. 
Tylekroć jest wyniszczony 
przez swoje upadki, grze-
chy i rany chciwości. 
Wprost „góra” ruiny i 
niepokoju, „zostawiona na 
pół Ŝywa, umierająca i 
opuszczona” na gościńcu 
Ŝycia. Przechodzą obok „na 
pól umarłego”, zajęci sobą i 
mijają go. MoŜe to są lu-
dzie zmierzający nawet do 
„BoŜych spraw”. Na dro-
dze jerychońskiej mija 
umierającego nawet kapłan. 
„Zobaczył go i minął” 
takŜe wierzący faryzeusz i 
czciciel Boga. Umierający 
ma prawo spodziewać się 
pomocy i opieki. Człowie-
kowi zranionemu przez 
swój upadek i grzech nikt 
nie jest w stanie pomóc i 
uleczyć, jak tylko sam 
Chrystus. On jest naprawdę 
miłosiernym Samarytani-
nem. „Zechciał Bóg, by w 
Nim zamieszkała cała 
Pełnia” miłości i miłosier-
dzia (czyt. II). „Zraniony” 
często spodziewa się pomo-
cy zupełnie nie z tej strony. 



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. 

1800 w intencji nowo-
Ŝeńców 

18 lipca, XVI Nie-
dziela Zwykła  

700 za parafian 
830 + Genowefa i Józef 
Kurnava, Tadeusz 
RŜysko, Katarzyna 
Szostak, Stefania i 
Władysław Szostak, 
Jan Szostak 
1000  + Kamila i Ry-
szard Majewscy oraz 
ich zmarli Rodzice 
1130  zbiorowa: + Ste-
fania i Władysław 
Bombik, Zofia Kret, 

Janina Zawadzka, He-
lena Sobieraj, Maria 
Dobiegała, + Andrzej, 
Antoni, Adam, Lu-
dwik, Franciszka (k), 
Katarzyna Pełka, Fran-
ciszka (k) i Jan Cia-
rów, + Małgorzata 
Sierewicz w 15 roczni-
cę śmierci, Jadwiga i 
Wacław Domańscy w 
6 rocznicę śmierci, + 
Andrzej Nowak w 
miesiąc po pogrzebie; 
+ Bolesław Jóźwik 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 13) 

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. 


