
rodzin Ślusiewiczów 
i Radomskich i + 
Romualda (k) Ślusie-
wicz w 15 r. śm. 

19 lipca, wtorek; 
700 – o łaskę wiary 
dla rodziny Kowali  
1800 zajęta  

20 lipca, środa;  
Św. Czesława,  

prezbitera,  
wspomnienie 

700 + Katarzyna i 
Józef  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świa-
ta; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; 
- dz. z prośbą o Boże 
bł. i opiekę MB na 
nowej drodze życia 
dla Jana i Oli, ich 
rodziców i rodzeń-
stwa; + Marek Sobie-
raj 

INTENCJE MSZALNE 

16 Niedziela  
Zwykła  

17.07.2011 

17 lipca,  
16 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 – o zdrowie i bł. 
Boże dla cr. Grego-
rek 
830 + Andrzej Pełka 
oraz cr. Pełków i 
Ciarów 
1000 + Kamila i Ry-
szard Majewscy i ich 
rodzice 
1130 zbiorowa: 
chrzty:  Jagoda Su-
łek, Nela Sobczak;  + 
Grażyna Niewiadom-
ska w 1 r.śm.; + Ire-
na, Zygmunt i Lu-
cjan; + Paweł Kopich 
w 29 r.śm. i Wanda 
Krawczyk w 15 
r.śm.; + Stefania i 
Władysław Bąbik, 
Helena Sobieraj i 
Bożena Samsel;  
1800 – dz.-bł. w int. 
Aleksandra w 26 
urodziny 

18 lipca,  
poniedziałek; 

700 + Jan Pryzmont  
1800 – o bł. Boże dla 

21 lipca, czwartek; 
700 – o Boże bł., 
zdrowie i wszelkie 
potrzebne łaski dla S. 
Magdaleny z racji 
imienin 
1800 + Małgorzata w 
5 r.śm. i Marek oraz 
Ryszard i Maria 
Chruścikowscy 
22 lipca, piątek; Św. 
Marii Magdaleny, 

wspomnienie 
700 + Barbara Prokop 
w 21 r.śm. 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: - dz.-bł. z 
prośbą o zdrowie i 
potrzebne łaski dla 
Bolesława i jego ro-
dziny; + Lidia Woliń-
ska i zm. z rodz. Wo-
lińskich i Skórków; + 
Stefania, Jan i Zdzi-
sław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + 
Małgorzata w 5 r.śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 16 Niedzielę Zwykłą  

17.07.2011 r. 
• 23 lipca w sobotę odbędzie się w naszej parafii 

Motocyklowy Memoriał im. Krzysztofa Wydrzyc-
kiego. Krzysztof był jednym z założycieli i re-
daktorem naczelnym miesięcznika Świat Moto-
cykli, pasjonatem motocykli i wspaniałym kole-
gą. W sobotę o godz. 11.00 na zewnątrz naszego 
kościoła rozpocznie się Msza św. Mensa ołtarzo-
wa będzie ułożona na dwóch motocyklach. Na 
Mszę św. zapraszamy wszystkich naszych para-
fian. 

• Dziś ofiary składane do skarbonki znajdującej 
się na środku kościoła przeznaczone są na po-
moc dla tych, którzy ucierpieli od trąb powietrz-
nych i huraganów. Pomoc organizuje Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

• Za tydzień, 24 VII, za wstawiennictwem święte-
go Krzysztofa, będziemy modlić się za wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego oraz święcić 
pojazdy. Zebrane ofiary wspomogą zakup środ-
ków transportu dla misjonarzy.  

• Wszystkim udającym się na wakacje życzymy 
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. 

• Na terenie kościelnym, tzw. cmentarzu obo-
wiązuje zakaz wprowadzania psów i jeżdżenia 
na rolkach i deskorolkach. Przypominają o tym 
plansze przy bramie i furtkach. 

Lektura na wakacje 
Tajemnica Trójcy Przenajświętszej... Jest we 
mnie lęk, że swoimi wyobrażeniami obrażam 
Stwórcę, a im bardziej staram się pojąć choć 
trochę „poukładać” sobie w głowie tym jest 
we mnie większy zamęt... Co oznaczają słowa 

Mdr 12,13 16-19 
Panie, Ty jesteś 
dobry i łaskawy. 
Rz 8,26-27 
Mt 13, 24-43 

Królestwo niebieskie 
podobne jest do czło-
wieka, który posiał 
dobre nasienie na swo-
jej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego 
nieprzyjaciel, nasiał 
chwastu między pszeni-
cę i odszedł. 
A gdy zboże wyrosło i 
wypuściło kłosy, wtedy 
pojawił się i chwast. 
Słudzy gospodarza 
przyszli i zapytali go: 
«Panie, czy nie posiałeś 
dobrego nasienia na 
swej roli? Skąd więc się 
wziął na niej chwast?» 
Odpowiedział im:  
«Nieprzyjazny czło-
wiek to sprawił». Rze-
kli mu słudzy: «Chcesz 
więc, żebyśmy poszli i 
zebrali go?» A on im 
odrzekł: «Nie, byście 
zbierając chwast nie 
wyrwali razem z nim i 
pszenicy. Pozwólcie 
obojgu róść aż do żni-
wa; a w czasie żniwa 
powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw 
chwast i powiążcie go 
w snopki na spalenie; 
pszenicę zaś zwieźcie 
do mego spichlerza»”. 



z Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego 
„Który z Ojca jest zrodzony...” Czy mam ro-
zumieć, że przed stworzeniem świata nie było 
drugiej Osoby Boskiej-Słowa? Czy może sło-
wa te odnoszą się do ziemskich narodzin Je-
zusa? 
Wypowiedź o „zrodzeniu z Ojca” odnosi się, jak 
wskazuje samo jej miejsce w Credo, do od-
wiecznego zrodzenia Słowa w wewnętrznym 
życiu Trójcy. Rzecz w tym, że: 
1. Słowo „zrodzony” jest tu użyte w sensie me-
taforycznym. Nie bardzo wiemy, jak inaczej 
można by określić relację pomiędzy Ojcem 
a Synem. Tyle objawił nam Pan Jezus. 
O pochodzeniu Ducha mówił: „tchnienie”. 
Ludzki język wyraźnie natrafia tu na swoje gra-
nice. Nie jest po prostu dostosowany do opisy-
wania relacji Osób Boskich. Jan próbuje wyra-
zić to inaczej, pisząc o Słowie, które było „u 
początku” i było skierowane „ku Bogu” (jeszcze 
nie do świata) (J 1,1). 
2. Greckie gennao oznacza nie tylko rodzenie 
w sensie fizjologicznym (opisywane raczej 
przez czasownik tikto), ale także ogólnie rozu-
mianą relację dawania życia przez matkę i ojca 
(ojca także! – por. np. Mt 1,1-17). Stąd można 
ten czasownik zastosować także do metaforycz-
nego opisu odwiecznych relacji pomiędzy Oj-
cem a Synem w Trójcy. 
Pozdrawiam serdecznie i życzę łaski coraz głęb-
szego poznawania Ojca poprzez Syna w Duchu. 

ks. Bartosz Adamczewski 
 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Jan Jerzy Ganowicz, kawaler z par. tut. 

Marta Sowińska, panna z par. Ap. Jana i Pawła 
w Warszawie 
⇒ Tomasz Schröder, kawaler z par. Miłosierdzia 

Bożego w Warszawie 
Marta Piątkowska, panna z par. tut. 
⇒ Bartłomiej Tomasz Banaś, kawaler 

Anna Teresa Andel, panna, oboje z par. tut. 

XVI Niedziela zwykła -
17.07 

 
 Pszenica i kąkol 

 
 W dzisiejszych czytaniach 
liturgicznych słyszymy 
słowa, które z łatwością 
sprawdzić możemy w XXI 
wieku. Kontekst pierwsze-
go Czytania dotyczy ludów 
kananejskich z I wieku 
przed Chrystusem. Bóg był 
dla nich pełen cierpliwości, 
dobroci i miłosierdzia, gdyż 
powoli zsyłał karę, czekając 
nawrócenia. Miłosierdzie, 
jakie Bóg okazuje błądzą-
cym, winno nas uczyć – 
mówi autor natchniony – 
łaskawości wobec naszych 
bliźnich. „Taka mądrość 
serca jest najcenniejszym 
skarbem”. Serce było cen-
trum osobowości człowieka 
i „miejscem podejmowania 
decyzji”. Wysiewanie zaś 
kąkolu na polu obsianym 
pszenicą znane było na 
całym ówczesnym Wscho-
dzie. Czyny i wypowiedzi 
Chrystusa zawarte w Ewan-
gelii, stanowią zaś dla nas 
wykładnię otaczającej nas 
rzeczywistości. Człowiek 
posiadający możliwości 
eliminowania nieprawości, 
skrzętnie korzysta z przy-
sługującego mu przywileju. 
Z satysfakcją wykonuje 
takie działania, które zabez-
pieczają go przed konse-
k w e n c j a m i  w z r o s t u 
„zagłuszającego kąkolu”. 
Nie w naszej jednak gestii 
leży wydawanie sądów 
bezwzględnych. Mamy 
świadomość przyjścia 
„żniw” pszenicy i kąkolu. 
Spójrzmy również na sie-
bie. 



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 Elżbieta Łaniewska 
 

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

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. 

i Marek, Maria i Ry-
szard Chruścikowcy; 
+ Stanisława (k) 
Dudkiewicz z racji 
urodzin 

23 lipca, sobota; 
ŚW. BRYGIDY, 
ZAKONNICY,  

patronki Europy, 
święto 

700 – dz.-bł. w int. 
Feliksy z okazji uro-
dzin 
1700 ślub: Pilichow-
ski- Łuczyńska 
1800 + Władysława 

(k) i Franciszek Smo-
larczyk i zm. z rodz. 
Smolarczyków i Za-
rembów  

24 lipca,  
17 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 + Zygmunt Giziń-
ski w 3 r.śm. 
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krzysztofa, 
Krystyny i Hanny  
1000  KR 
1130 + Anna Socha z 
racji imienin 
1800 + Krystyna 
Owczarek 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia 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, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


