
Bronisława (k), Sa-
bina, Jan, Zygmunt, 
Sławomir, Stani-
sław, Bolesław i 
zmarłych z cr. Ro-
sów, Jedlaków 
1800 – dz. za dar 
powołania S. Wero-
niki z prośbą o Bo-
Ŝe bł. dla niej, ro-
dziców i rodzeń-
stwa oraz Ŝycie 
wieczne dla zmar-
łych z rodziny 

5 lipca, wtorek; 
700 – dz.-bł. w 60 r. 
ślubu Józefa i Anie-
li Badurów z prośbą 
o bł. BoŜe dla cr.  
1800 + Filomena, 
Władysław, Helena 
i ich rodzice 

6 lipca, środa;  
Bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, 

dziewicy,  
wspomnienie 

700 + ElŜbieta Śliwa 
z racji imienin 
1800  zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela  
Zwykła  

03.07.2011 

3 lipca,  
14 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Halina God-
lewska w dniu imie-
nin 
830 O BoŜe bł. i ła-
skę zdrowia dla Pio-
tra i Łukasza o raz 
cr. Radzikowskich  
1000  RM 
1130 zbiorowa: – 
dz.-bł. w 85 urodzi-
ny Reginy; + Stani-
sława (k) Olęda w 
14 r.śm.; + rodzice: 
Helena w 20 r.śm. i 
Władysław w 67 
r.śm. Witaszek; + 
Bolesław w 30 r.śm. 
i Janina Kowalscy; 
+ Jan Kwiatkowski, 
Janina Kocięcka, 
Maria Olszewska;   
1800 + Dariusz Bo-
rowski w 4 r.śm. 

4 lipca,  
poniedziałek; 

700 + Helena, Karo-
lina, Genowefa, 

intencji wynagra-
dzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata; - o 
intronizację Naj-
świętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, ro-
dzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - dz. z 
prośbą o BoŜe bł. i 
opiekę MB na no-
wej drodze Ŝycia dla 
Jana i Oli, ich rodzi-
ców i rodzeństwa; + 
Marek Sobieraj; + 
Henryk i Czesław 
Deminet;  
 
7 lipca, czwartek; 

700 zajęta  
1800 RM 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na 14 Niedzielę Zwykłą  

03.07.2011 r. 
 
• Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej Ks. Jacka Wąsowskiego - neopre-
zbitera. Przez cały lipiec będzie on zastępował 
ks. kapelana w Instytucie Kardiologii i pomagał 
w parafii. 

• Wszystkim udającym się na wakacje Ŝyczymy 
dobrej i słonecznej pogody oraz udanego wypo-
czynku. Podczas wakacji nie zapominajmy o 
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w nie-
dziele oraz uroczystości kościelne. 

• 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. 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na 
pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 10 lipca na 
ogólnopolskie spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
BliŜsze informacje i zapisy w kiosku po kaŜdej 
mszy św. 

• Na terenie kościelnym, tzw. cmentarzu obo-
wiązuje zakaz wprowadzania psów i jeŜdŜenia 
na rolkach i deskorolkach. Przypominają o tym 
zakazie odpowiednie plansze przy bramie i furt-
kach. 

Lektura na wakacje 
Od dłuŜszego czasu dręczy mnie pewna wątpli-

wość. Zastanawiam się, po co właściwie Bóg dał 

człowiekowi wolną wolę. Czy nie lepiej było stwo-

rzyć człowieka „zaprogramowanego” na czynie-

nie wyłącznie dobra? JakŜe inaczej wyglądałby 

wtedy ten nasz smutny świat. 
  
W Księdze rodzaju czytamy, Ŝe Bóg stworzył 
człowieka na swój obraz (Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz BoŜy go stwo-
rzył [Rdz 1,27]) Zatem tkwi w nas podobieństwo 
do Boga. Tak jak Bóg jesteśmy wolni – posiada-
my wolną wolę. MoŜemy wybierać czy coś czy-

Za 9,9-10 

Będę Cię wielbił, 
BoŜe mój i Królu 
Rz 8,9.11-13 

Mt 11,25-30 

W owym czasie Je-
zus przemówił tymi 
słowami: Wysła-
wiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, 
Ŝe zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i 
roztropnymi, a obja-
wiłeś je prostacz-
kom. Tak, Ojcze, 
gdyŜ takie było Two-
j e  upodoban ie . 
Wszystko przekazał 
Mi Ojciec mój. Nikt 
teŜ nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, 
tylko Syn, i ten, ko-
mu Syn zechce obja-
wić. Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obcią-
Ŝeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weź-
cie moje jarzmo na 
siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny ser-
cem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brze-
mię lekkie. 



nić, czy tego nie czynić. 
To dzięki wolności moŜemy wzrastać w Dobru, 
moŜemy dąŜyć do Dobra, a naszym Dobrem jest 
Bóg. Bóg nie chciał stworzyć nas kamieniami, 
czy komputerami zaprogramowanymi na czynie-
nie dobra. Chciał abyśmy byli mu podobni, aby-
śmy mogli kochać, obdarzać przyjaźnią, abyśmy 
mogli wchodzić w dobre relacje. Bóg stworzył 
nas abyśmy byli wpatrzeni w Jego Dobroć, Mi-
łość i abyśmy byli tacy jak On. 
To duŜe wyzwanie i faktycznie tylko nieliczni 
w sposób bardzo ułomny umieją temu sprostać. 
Jednak Jezus mówi, abyśmy byli doskonali jak 
doskonały jest nasz Ojciec w niebie. (Mt 5,48) 
To trudne, choć są ludzie, którzy stawiają czoła 
trudnościom i decydują się zdobywać świat dla 
Boga. Przypomina mi się postać Ojca Świętego 
Jana Pawła II. On bardzo dobrze pokazywał co 
to znaczy oddać swoje Ŝycie Chrystusowi 
i ludziom. 
Wolność to wybieranie dobra, kaŜdy wybór zła 
jest popadaniem w niewolę. A więc jeśli świat 
wydaje się smutny, zły i grzeszny to tak napraw-
dę jest dowodem na to, Ŝe często ludzie wolą 
wybrać niewolę niŜ wolność. Decydują się na 
grzech – odstępstwo od Boga, czy wręcz decydu-
ją się na nienawiść Boga, a tym samym juŜ sami 
nie mogą wrócić do Niego. Jedynie miłosierdzie 
Boga i skrucha człowieka mogą naprawić de-
strukcję w ludzkiej duszy. Jestem wolny – to 
znaczy mogę wybierać, którymi drogami chcę 
dojść do Boga bo wiem, Ŝe w Nim jest moje je-
dyne szczęście. 

Paweł Kowalski SJ 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Paweł Pietrzyk, kawaler z par. tut. 

Karolina Gołębiewska, panna z parafii w Łaź-
niewie 

⇒  Maciej Łukasz Dąbrowski, kawaler z parafii 
tutejszej i  
Karolina Agnieszka Stasiewska, panna z War-
szawy 

XIV Niedziela zwykła – 
3.07 

 
 Tajemnica 

 
 Jezus Chrystus – Syn BoŜy 
– zna, jak nikt inny, tajem-
nicę Ojca i odsłania ją tym, 
którzy mogą ją pojąć i jej 
pragną. W dziś czytanej 
Ewangelii Chrystus zwraca 
się do szukających Go: 
utrudzonych, obciąŜonych i 
cierpiących – z zaprosze-
niem i obietnicą. Tajemnica 
ta jest jednym z najwięk-
szych trudów, z jakimi 
musimy się uporać w swym 
powrocie do utraconego 
raju. Jest to nasz los i zna-
mię, którym jesteśmy zna-
czeni. Jest to jeden z krzy-
Ŝy, które musimy dźwigać 
po to, by cierpienie prze-
zwycięŜyć i zniweczyć. I 
oto druga Osoba Trójcy 
Świętej przychodzi do nas 
ludzi na ziemię i przyjmuje 
na siebie całą ludzką dolę 
wraz z nieodłącznym dla 
niej cierpieniem i śmiercią. 
Bywał głodny, zmordowa-
ny, wyśmiany i pohańbiony 
– aŜ do swej męki i śmierci. 
Nic nie zostało Mu oszczę-
dzone. „Tak, Ojcze, gdyŜ 
takie było Twoje upodoba-
nie. Wszystko przekazał Mi 
Ojciec mój. Nikt teŜ nie 
zna Syna, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn, i ten, komu Syn ze-
chce objawić” (Ew). On, 
Bóg wcielony – płakał nad 
śmiercią przyjaciela i nad 
nieszczęściem ojczyzny. 
Nie wyrzucajmy z pamięci 
tego obrazu, chociaŜ tajem-
nica pozostaje, bo jest 
własnością Boga. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;  

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. 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. 

8 lipca, piątek;  
Św. Jana z Dukli,  

prezbitera,  
wspomnienie 

700 zajęta 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

9 lipca, sobota; 
700 + Roman Bartel 
w 13 r.śm. 
1430 ślub: Ezeh 
1800 + Bogdan Na-
rbutt i jego rodzice  

10 lipca,  
15 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Małgorzata 
Malinowska w 1 
r.śm. 
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, 
Jan, Stanisław, 
Szczepan i Walenty 
Pełka  
1000 + Zdzisław i 
Mieczysław  
1130 + Edward Cac-
ko w 2 r.śm., jego 
rodzice i zm. z cr.  
1800 zajęta 
 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
Ŝe dałeś Kościołowi papieŜa  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyŜa Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, Ŝe błogosławiony Jan Paweł II, papieŜ   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 



Bronisława (k), Sa-
bina, Jan, Zygmunt, 
Sławomir, Stani-
sław, Bolesław i 
zmarłych z cr. Ro-
sów, Jedlaków 
1800 – dz. za dar 
powołania S. Wero-
niki z prośbą o Bo-
Ŝe bł. dla niej, ro-
dziców i rodzeń-
stwa oraz Ŝycie 
wieczne dla zmar-
łych z rodziny 

5 lipca, wtorek; 
700 – dz.-bł. w 60 r. 
ślubu Józefa i Anie-
li Badurów z prośbą 
o bł. BoŜe dla cr.  
1800 + Filomena, 
Władysław, Helena 
i ich rodzice 

6 lipca, środa;  
Bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, 

dziewicy,  
wspomnienie 

700 + ElŜbieta Śliwa 
z racji imienin 
1800  zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela  
Zwykła  

03.07.2011 

3 lipca,  
14 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Halina God-
lewska w dniu imie-
nin 
830 O BoŜe bł. i ła-
skę zdrowia dla Pio-
tra i Łukasza o raz 
cr. Radzikowskich  
1000  RM 
1130 zbiorowa: – 
dz.-bł. w 85 urodzi-
ny Reginy; + Stani-
sława (k) Olęda w 
14 r.śm.; + rodzice: 
Helena w 20 r.śm. i 
Władysław w 67 
r.śm. Witaszek; + 
Bolesław w 30 r.śm. 
i Janina Kowalscy; 
+ Jan Kwiatkowski, 
Janina Kocięcka, 
Maria Olszewska;   
1800 + Dariusz Bo-
rowski w 4 r.śm. 

4 lipca,  
poniedziałek; 

700 + Helena, Karo-
lina, Genowefa, 

intencji wynagra-
dzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata; - o 
intronizację Naj-
świętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, ro-
dzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym 
świecie; - dz. z 
prośbą o BoŜe bł. i 
opiekę MB na no-
wej drodze Ŝycia dla 
Jana i Oli, ich rodzi-
ców i rodzeństwa; + 
Marek Sobieraj; + 
Henryk i Czesław 
Deminet;  
 
7 lipca, czwartek; 

700 zajęta  
1800 RM 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na 14 Niedzielę Zwykłą  

03.07.2011 r. 
 
• Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie 

parafialnej Ks. Jacka Wąsowskiego - neopre-
zbitera. Przez cały lipiec będzie on zastępował 
ks. kapelana w Instytucie Kardiologii i pomagał 
w parafii. 

• Wszystkim udającym się na wakacje Ŝyczymy 
dobrej i słonecznej pogody oraz udanego wypo-
czynku. Podczas wakacji nie zapominajmy o 
obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w nie-
dziele oraz uroczystości kościelne. 

• 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. 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na 
pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 10 lipca na 
ogólnopolskie spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
BliŜsze informacje i zapisy w kiosku po kaŜdej 
mszy św. 

• Na terenie kościelnym, tzw. cmentarzu obo-
wiązuje zakaz wprowadzania psów i jeŜdŜenia 
na rolkach i deskorolkach. Przypominają o tym 
zakazie odpowiednie plansze przy bramie i furt-
kach. 

Lektura na wakacje 
Od dłuŜszego czasu dręczy mnie pewna wątpli-

wość. Zastanawiam się, po co właściwie Bóg dał 

człowiekowi wolną wolę. Czy nie lepiej było stwo-

rzyć człowieka „zaprogramowanego” na czynie-

nie wyłącznie dobra? JakŜe inaczej wyglądałby 

wtedy ten nasz smutny świat. 
  
W Księdze rodzaju czytamy, Ŝe Bóg stworzył 
człowieka na swój obraz (Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz BoŜy go stwo-
rzył [Rdz 1,27]) Zatem tkwi w nas podobieństwo 
do Boga. Tak jak Bóg jesteśmy wolni – posiada-
my wolną wolę. MoŜemy wybierać czy coś czy-

Za 9,9-10 

Będę Cię wielbił, 
BoŜe mój i Królu 
Rz 8,9.11-13 

Mt 11,25-30 

W owym czasie Je-
zus przemówił tymi 
słowami: Wysła-
wiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, 
Ŝe zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i 
roztropnymi, a obja-
wiłeś je prostacz-
kom. Tak, Ojcze, 
gdyŜ takie było Two-
j e  upodoban ie . 
Wszystko przekazał 
Mi Ojciec mój. Nikt 
teŜ nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, 
tylko Syn, i ten, ko-
mu Syn zechce obja-
wić. Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obcią-
Ŝeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weź-
cie moje jarzmo na 
siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny ser-
cem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brze-
mię lekkie. 



nić, czy tego nie czynić. 
To dzięki wolności moŜemy wzrastać w Dobru, 
moŜemy dąŜyć do Dobra, a naszym Dobrem jest 
Bóg. Bóg nie chciał stworzyć nas kamieniami, 
czy komputerami zaprogramowanymi na czynie-
nie dobra. Chciał abyśmy byli mu podobni, aby-
śmy mogli kochać, obdarzać przyjaźnią, abyśmy 
mogli wchodzić w dobre relacje. Bóg stworzył 
nas abyśmy byli wpatrzeni w Jego Dobroć, Mi-
łość i abyśmy byli tacy jak On. 
To duŜe wyzwanie i faktycznie tylko nieliczni 
w sposób bardzo ułomny umieją temu sprostać. 
Jednak Jezus mówi, abyśmy byli doskonali jak 
doskonały jest nasz Ojciec w niebie. (Mt 5,48) 
To trudne, choć są ludzie, którzy stawiają czoła 
trudnościom i decydują się zdobywać świat dla 
Boga. Przypomina mi się postać Ojca Świętego 
Jana Pawła II. On bardzo dobrze pokazywał co 
to znaczy oddać swoje Ŝycie Chrystusowi 
i ludziom. 
Wolność to wybieranie dobra, kaŜdy wybór zła 
jest popadaniem w niewolę. A więc jeśli świat 
wydaje się smutny, zły i grzeszny to tak napraw-
dę jest dowodem na to, Ŝe często ludzie wolą 
wybrać niewolę niŜ wolność. Decydują się na 
grzech – odstępstwo od Boga, czy wręcz decydu-
ją się na nienawiść Boga, a tym samym juŜ sami 
nie mogą wrócić do Niego. Jedynie miłosierdzie 
Boga i skrucha człowieka mogą naprawić de-
strukcję w ludzkiej duszy. Jestem wolny – to 
znaczy mogę wybierać, którymi drogami chcę 
dojść do Boga bo wiem, Ŝe w Nim jest moje je-
dyne szczęście. 

Paweł Kowalski SJ 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Paweł Pietrzyk, kawaler z par. tut. 

Karolina Gołębiewska, panna z parafii w Łaź-
niewie 

⇒  Maciej Łukasz Dąbrowski, kawaler z parafii 
tutejszej i  
Karolina Agnieszka Stasiewska, panna z War-
szawy 

XIV Niedziela zwykła – 
3.07 

 
 Tajemnica 

 
 Jezus Chrystus – Syn BoŜy 
– zna, jak nikt inny, tajem-
nicę Ojca i odsłania ją tym, 
którzy mogą ją pojąć i jej 
pragną. W dziś czytanej 
Ewangelii Chrystus zwraca 
się do szukających Go: 
utrudzonych, obciąŜonych i 
cierpiących – z zaprosze-
niem i obietnicą. Tajemnica 
ta jest jednym z najwięk-
szych trudów, z jakimi 
musimy się uporać w swym 
powrocie do utraconego 
raju. Jest to nasz los i zna-
mię, którym jesteśmy zna-
czeni. Jest to jeden z krzy-
Ŝy, które musimy dźwigać 
po to, by cierpienie prze-
zwycięŜyć i zniweczyć. I 
oto druga Osoba Trójcy 
Świętej przychodzi do nas 
ludzi na ziemię i przyjmuje 
na siebie całą ludzką dolę 
wraz z nieodłącznym dla 
niej cierpieniem i śmiercią. 
Bywał głodny, zmordowa-
ny, wyśmiany i pohańbiony 
– aŜ do swej męki i śmierci. 
Nic nie zostało Mu oszczę-
dzone. „Tak, Ojcze, gdyŜ 
takie było Twoje upodoba-
nie. Wszystko przekazał Mi 
Ojciec mój. Nikt teŜ nie 
zna Syna, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, tylko 
Syn, i ten, komu Syn ze-
chce objawić” (Ew). On, 
Bóg wcielony – płakał nad 
śmiercią przyjaciela i nad 
nieszczęściem ojczyzny. 
Nie wyrzucajmy z pamięci 
tego obrazu, chociaŜ tajem-
nica pozostaje, bo jest 
własnością Boga. 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 13.00;  

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta moŜna 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. 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. 

8 lipca, piątek;  
Św. Jana z Dukli,  

prezbitera,  
wspomnienie 

700 zajęta 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

9 lipca, sobota; 
700 + Roman Bartel 
w 13 r.śm. 
1430 ślub: Ezeh 
1800 + Bogdan Na-
rbutt i jego rodzice  

10 lipca,  
15 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Małgorzata 
Malinowska w 1 
r.śm. 
830 + Józef i Józefa, 
Andrzej, Adam, 
Jan, Stanisław, 
Szczepan i Walenty 
Pełka  
1000 + Zdzisław i 
Mieczysław  
1130 + Edward Cac-
ko w 2 r.śm., jego 
rodzice i zm. z cr.  
1800 zajęta 
 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
Ŝe dałeś Kościołowi papieŜa  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyŜa Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, Ŝe błogosławiony Jan Paweł II, papieŜ   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


