
Andrzej Nowak w 
miesiąc po pogrzebie;  
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 13) 
 
19 lipca, poniedzia-

łek;  
700  + Józef, Stefania, 
cr. Falkowskich 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 14) 

20 lipca, wtorek; 
wspomnienie bł. Cze-

sława, prezbitera 
700  + Helena i Edward 
Roszkiewicz, Janina i 
Zbigniew Rozmus 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 15) 

21 lipca, środa 
700  + Edward Cacko 
(gregoriańska 16) 
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-

INTENCJE MSZALNE 

XVI Niedziela 
Zwykła 

18.07.2010 

18 lipca, XVI Nie-
dziela Zwykła  

700 za parafian 
830 + Genowefa i Jó-
zef Kurnava, Tadeusz 
RŜysko, Katarzyna 
Szostak, Stefania i 
Władysław Szostak, 
Jan Szostak 
1000  + Kamila i Ry-
szard Majewscy oraz 
ich zmarli Rodzice 
1130  zbiorowa: - o 
błogosławieństwo 
BoŜe dla Julia i Kazi-
mierza z okazji 4 r. 
urodzin oraz z prośbą 
o błogosławieństwo 
dla ich rodziców; + 
Stefania i Władysław 
Bombik, Zofia Kret, 
Janina Zawadzka, 
Helena Sobieraj, Ma-
ria Dobiegała, + An-
drzej, Antoni, Adam, 
Ludwik, Franciszka 
(k), Katarzyna Pełka, 
Franciszka (k) i Jan 
Ciarów, + Małgorzata 
Sierewicz w 15 rocz-
nicę śmierci, Jadwiga i 
Wacław Domańscy w 
6 rocznicę śmierci, + 

trwanie w łasce BoŜej 
dla powodzian; - z 
podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz z 
prośbą o BoŜą opiekę i 
wszelkie potrzebne 
łaski dla Klaudii; + 
Władysława (k), Fran-
ciszek Smolarczyk, cr. 
Zarembów i Kopciów; 
+ Lidia Wolińska, cr. 
Wolińskich i Skórków  

22 lipca, czwartek; 
wspomnienie św. Ma-

rii Magdaleny 
700 – dz.-bł. w roczni-
cę urodzin Feliksy (k) 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 17) 
23 lipca, piątek; świę-

to św. Brygidy, pa-
tronki Europy 

700 + Edward Cacko 
(gregoriańska 18) 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Włady-
sław Antoniuk w 30 
dni po śmierci 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na XVI Niedzielę Zwykłą 

18 lipca 2010r. 
• 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 

• 24 lipca w sobotę odbędzie się w naszej parafii 
Motocyklowy Memoriał im. Krzysztofa Wydrzyc-
kiego. Krzysztof był jednym z załoŜycieli i re-
daktorem naczelnym miesięcznika Świat Moto-
cykli, pasjonatem motocykli i wspaniałym kole-
gą . W sobotę o godz. 10 na zewnątrz naszego 
kościoła rozpocznie się Msza św.. Mensa ołta-
rzowa 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 wspólna wycieczkę do Twier-
dzy Modlińskiej. Na Mszę św. zapraszamy 
wszystkich naszych parafian. 

• XXX Warszawska Akademicka Pielgrzymka 
Metropolitalna na Jasną Górę, 5-14.08. Zapisy 
1-4.08 w kościele św. Anny, ul. Krakowskie 
Przedmieście 68, www.wapm.pl 

• Za tydzień, 25 VII, za wsta-
wiennictwem świętego Krzysz-
tofa, będziemy modlić się za 
wszystkich uczestników ruchu 
drogowego oraz święcić pojaz-
dy. Zebrane ofiary wspomogą 
zakup środków transportu dla 
misjonarzy.  

• Rodzina Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę 
do Gietrzwałdu w dniu 31 VII. Są jeszcze wolne 
miejsca. BliŜsze informacje i zapisy w kiosku. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Marek Piotr Jabłoński, kawaler i Joanna 

Rdz 18,1-10a; 
Prawy zamieszka w 
domu Twoim, Panie 
Kol 1,24-28;  
Łk 10,38-42 

Jezus przyszedł do 
jednej wsi. Tam 
pewna niewiasta, 
imieniem Marta, 
przyjęła Go do swe-
go domu. Miała ona 
siostrę, imieniem 
Maria, która siadła 
u nóg Pana i przy-
słuchiwała się Jego 
mowie. Natomiast 
Marta uwijała się 
koło rozmaitych 
posług. Przystąpiła 
więc do Niego i 
rzekła: Panie, czy 
Ci to obojętne, Ŝe 
moja siostra zosta-
wiła mnie samą 
przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, Ŝeby 
mi pomogła. A Pan 
jej odpowiedział: 
Mar to ,  Mar to , 
troszczysz się i nie-
pokoisz o wiele, a 
potrzeba tylko jed-
nego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, 
której nie będzie 
pozbawiona. 



Kachniarz, panna, oboje z parafii tutejszej 
⇒ Maciej Brzozowski, kawaler z parafii Miłosier-

dzia BoŜego w Warszawie na Saskiej Kępie i 
Anna Maria BroŜyna, panna z parafii tutejszej 

 
 
Trochę lektury na wakacje 
 

Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje 
Pasja to filmowe Gorzkie śale. To film 
o męczeństwie Jezusa. Cechuje go dosadny re-
alizm scen: przemoc, rzeka krwi, rozdrapany ból – 
z jednej strony, i zarazem wyrazisty obraz ofiary, 
miłości i przebaczenia. Ks. Marian Pisarzak MIC 
Ubóstwo – Bóg i szczęście 
To dziwne i szokujące, Ŝe Jezus szczęśliwymi 
nazywa płaczących, cichych, czystego serca, prze-
śladowanych. Jezus nie mówi tak bez powodu. 
Czy jednak zadamy sobie trud, by znaleźć klucz 
do zrozumienia Jezusowego twierdzenia? Sądzę, 
Ŝe klucza nie trzeba szukać gdzieś daleko. Znaj-
duje się on juŜ w pierwszym zdaniu Jezusowych 
Błogosławieństw. To nie przypadek, Ŝe na „liście” 
ludzi szczęśliwych znajdują się na pierwszym 
miejscu ubodzy w duchu czy po prostu ubodzy. 
Krzysztof Osuch SJ 
Hymn o Słowie 
Odkrycie tajemnicy, Ŝe w Ŝyciu chrześcijańskim 
nie chodzi o to, aby wygrać bilet do „krainy 
wiecznych łowów”, ale aby stać się kimś podob-
nym do samego Boga wstrząsnęła mną tak głębo-
ko, Ŝe przez kilka tygodni nie mogłem dosłownie 
dojść do siebie. Była to radosna wieść, która 
wzbudzała mój entuzjazm i równocześnie napeł-
niała niedowierzaniem. Wewnętrznie byłem jed-
nak pewny, Ŝe to jest najgłębsza prawda o mnie. 
Byłem teŜ pewien, Ŝe Bóg mnie kocha, skoro chce 
dla mnie aŜ tak wielkiego dobra, przekraczającego 
wszelkie ludzkie marzenia i ambicje. I Ŝe jest mo-
im Ojcem, skoro chce, abym był do Niego podob-
ny (któryŜ ojciec o tym nie marzy?). Jacek Święc-
ki 

XVI Niedziela zwykła – 
18.07 

 
 Bóg z nami 

 
 Główną myśl dzisiejszych 
Czytań moŜna by streścić 
w jednym zdaniu: Bóg jest 
w drodze do człowieka, ale 
człowiek musi Go zaprosić 
do siebie, nawet nalegać, 
aby wstąpił w nasz „dom”, 
w nasze Ŝycie. MoŜe to 
Ŝycie pozostaje puste i 
ubogie? MoŜe większość 
darowanych nam dni po-
chłaniają starania o ciało, o 
to, „co będziemy jedli i w 
co się przyodziewali”? 
Ubogi nasz duch nic nie 
otrzymał ze zwiększonego 
okresu bytowania. Niebo 
pozostawiamy aniołom, 
sami „urządzamy się” na 
ziemi. A Jezus mówi: 
„Marto, Marto, troszczysz 
się i niepokoisz o wiele, a 
potrzeba mało albo tylko 
jedno” (Łk 10,41). Według 
naukowych badań, tylko 
5% przewidywanych kło-
potów, lęków i nieszczęść 
w rzeczywistości spełnia 
się i realizuje, a 95% udrę-
czeń i zmartwień „na zaś” 
rozmywa się i ulatuje. 
Człowiek zbliŜył się do 
ziemi i zaufał technice. Z 
wiary zaś naszej płynie 
świadomość, Ŝe Bóg jest 
blisko „szukającym Go i 
zapraszającym”. Uchylenie 
zasłony namiotu Abraha-
ma, czy otwarcie domu 
Marii i Marty w Betanii, to 
i dla nas znak, Ŝe „Bóg jest 
z nami”. Łatwo Go zapro-
sić, posłuchać i pokochać. 
Zatrzymajmy się na tym, co 
się w sercu kryje. 



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. 

24 lipca, sobota; 
wspomnienie św. 
Kingi dziewicy 

700  + Józefa (k) i 
Aleksander Kalata, 
Józefa (k) i Michał 
Sowa, Edmund i Le-
szek Sowa 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 19) 

25 lipca, XVII Nie-
dziela Zwykła  

700 za parafian 
830 zajęta 
1000  aby bezrobotni i 
wszyscy potrzebujący 
znajdowali zrozumie-

nie i konkretną po-
moc. aby Kościół był 
„domem” wszystkich i 
aby otwierał drzwi 
takŜe tym, których 
dyskryminacja rasowa 
czy religijna, głód i 
wojny zmusiły do 
emigracji  
1130  zajęta 
1800 + Edward Cacko 
(gregoriańska 20) 

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. 


