
25 lipca,  
poniedziałek; ŚW. 
JAKUBA, APO-
STOŁA, święto 

700 wolna 
1800 + Wincenty, 

Katarzyna i Barbara 

Kalinowscy i o łaskę 

zdrowia dla Jana i 

Jacka Kalinowskich 
26 lipca, wtorek; 

Św. Joachima i An-
ny, rodziców NMP, 

wspomnienie 
700 + Anna Adamek 

w 3 r.śm.  
1800 + Jan Kamiński 

w 8 r.śm., Natalia i 

Henryk Pniewscy 

oraz o zdrowie dla 

Stefana Pniewskiego  
27 lipca, środa;  

700 wolna 
1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradza-

jącej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa 

za grzechy całego 

świata; - o introniza-

cję Najświętszego 

INTENCJE MSZALNE 

17 Niedziela  
Zwykła  

24.07.2011 

24 lipca,  
17 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 Zygmunt Giziń-

ski w 3 r.śm. 

830 – o zdrowie i bł. 

BoŜe dla Krzysztofa, 

Krystyny i Hanny  

1000 – Aby Kościół 

był domem wszyst-

kich i z gotowością 

otwierał drzwi tym, 

których dyskrymina-

cja rasowa i religij-

na, głód i wojny 

zmuszają do emigro-

wania do innych 

krajów oraz by bez-

robotni, bezdomni i 

wszyscy potrzebują-

cy znajdowali zrozu-

mienie i gościnę 

oraz konkretną po-

moc w przezwycię-

Ŝaniu trudności 

1130 + Anna Socha z 

racji imienin 
1800 + Krystyna 

Owczarek 

 

Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, 

rodzinach, parafii, 

ojczyźnie  i całym 

świecie; - dz. z proś-

bą o BoŜe bł. i opie-

kę MB na nowej 

drodze Ŝycia dla Ja-

na i Oli, ich rodzi-

ców i rodzeństwa; + 

Ewa Barbara Wy-

skoczyl w 30 dniu 

po śm.; + Marek 

Sobieraj;  

28 lipca, czwartek; 
700 + Ryszard Trze-

ciakowski w 2 r.śm. 

1800 + Krystyna 

Owczarek w 1 r.śm. 

i Marianna Zalewska 

w 8 r.śm. 
29 lipca, piątek; 

Św. Marty,  
wspomnienie 

700 + Małgorzata, 

Marcin, Filipina, 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na 17 Niedzielę Zwykłą  

24.07.2011 r. 
• Dziś za wstawiennictwem świętego Krzysz-

tofa, będziemy modlić się za wszystkich 

uczestników ruchu drogowego oraz święcić 

pojazdy. Zebrane ofiary wspomogą zakup 

środków transportu dla misjonarzy.  

• Wszystkim udającym się na wakacje Ŝy-

czymy dobrej i słonecznej pogody oraz uda-

nego wypoczynku. Podczas wakacji nie za-

pominajmy o obowiązku uczestnictwa we 

Mszy św. w niedziele oraz uroczystości ko-

ścielne. 

• W okresie wakacyjnym, 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 
obowiązuje zakaz wprowadzania psów i jeŜ-

dŜenia na rolkach i deskorolkach. Przypomi-

nają o tym plansze przy bramie i furtkach. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 

tygodniu i w przyszłą niedzielę. 
Lektura na wakacje 

Co dzieje się po śmierci z ludźmi którzy 

nigdy nie słyszeli o wierze chrześcijań-

skiej? Rozumiem fakt, iŜ ktoś odrzuca Boga 

i tym samym świadomie decyduje się na 

piekło, ale interesuje mnie kwestia ludzi 

którzy nigdy nie słyszeli o Bogu czy Chry-

stusie! Co z nimi po śmierci? 

Co z kim będzie po śmierci, to jest suweren-

na decyzja Pana Boga. My moŜemy snuć 

przypuszczenia na podstawie danych Obja-

wienia i wyjaśnień w nauczaniu Kościoła. 

Dlatego nie są one pozbawione wysokiego 

stopnia prawdopodobieństwa. 

1 Krl 3,5.7-12  

JakŜe miłuję prawo 

Twoje, Panie 

Rz 8,28-30  

Mt 13,44-52 

Królestwo niebieskie 

podobne jest do skarbu 

ukrytego w roli. Znalazł 

go pewien człowiek i 

ukrył ponownie. Z rado-

ści poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i 

kupił tę rolę. Dalej, 

podobne jest królestwo 

niebieskie do kupca, 

poszukującego pięknych 

pereł. Gdy znalazł jedną 

drogocenną perłę, po-

szedł, sprzedał wszystko, 

co miał, i kupił ją. Dalej, 

podobne jest królestwo 

niebieskie do sieci, za-

rzuconej w morze i za-

garniającej ryby wszel-

kiego rodzaju. Gdy się 

napełniła, wyciągnęli ją 

na brzeg i usiadłszy, 

dobre zebrali w naczy-

nia, a złe odrzucili. Tak 

będzie przy końcu świa-

ta: wyjdą aniołowie, 

wyłączą złych spośród 

sprawiedliwych i wrzucą 

w piec rozpalony; tam 

będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. Zrozumieliście to 

wszystko? Odpowiedzie-

li Mu: Tak jest. A On 

rzekł do nich: Dlatego 

kaŜdy uczony w Piśmie, 

który stał się uczniem 

królestwa niebieskiego, 

podobny jest do ojca 

rodziny, który ze swego 

skarbca wydobywa rze-

czy nowe i stare. 



Pan Bóg aktem stworzenia wpisał w serce 

kaŜdego człowieka swe prawo, które póź-

niej objawił przez MojŜesza. W sposób na-

turalny (mocą rozumu i sumienia) człowiek 

jest w stanie iść za tym co obiektywnie do-

bre – BoŜe. Ma nawet moŜliwość mocą tyl-

ko swego rozumu, obserwując świat, poznać 

istnienie Boga i niektóre Jego przymioty 

(por. Mdr 13,1nn; dogmat o naturalnym po-

znaniu Boga). 

Nauczanie Kościoła wskazuje na cenne 

„ziarna słowa” (chodzi o Słowo BoŜe) 

w religijnych dąŜeniach niechrześcijan 

(Sobór Watykański II Deklaracja o stosunku 

Kościoła do religii niechrześcijańskich). 

Religioznawstwo potwierdza Ŝe człowiek 

jest z natury swojej istotą religijną, to zna-

czy dąŜącą do nadprzyrodzoności. Etnogra-

fia zaś wskazuje liczne przykłady prymi-

tywnych kultów religijnych, w których lu-

dzie odnoszą się jakoś po swojemu do Sa-

crum. Potwierdza takŜe, Ŝe wielu nie znając 

przecieŜ zasad naszej moralności, kieruje się 

jej zasadami (np. szacunek dla rodziny, Ŝy-

cia ludzkiego, własności, itp.) według wła-

snych kryteriów rozwoju i warunków Ŝycia. 

Przyjmuje się zatem, Ŝe człowiek który nie 

słysząc nigdy o Chrystusie idzie jednak za 

wskazaniami sumienia i szuka Boga na tyle 

ile go stać, moŜe być zbawiony. 

Ks. Tomasz Schabowicz 

 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Tomasz Schröder, kawaler z par. Miłosier-

dzia BoŜego w Warszawie 

Marta Piątkowska, panna z par. tut. 

⇒ Bartłomiej Tomasz Banaś, kawaler 

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

XVII Niedziela zwykła – 
24.07 

 
 Skarb 

 

 Prawdziwa mądrość jest 

czymś więcej, niŜ sztuką 

Ŝycia. Zdobywamy ją, gdy 

wśród radości i cierpień, z 

wielkim wysiłkiem uczymy 

się dróg BoŜych i ludzkich, 

poznając szczególnie sa-

mych siebie. A to nie dzieje 

się tylko za sprawą wieku, 

uzdolnień, okoliczności i 

dobrej woli. Mądrość jest 

przede wszystkim darem 

BoŜym, nieodzownym, aby 

nasze Ŝycie było udane w 

ciele i w duszy. Salomon 

wiedział, Ŝe linie zła i dobra 

plączą się ze sobą, Ŝe nie-

wiele trzeba, aby serce 

sprawiedliwego stało się 

sercem zbrodniarza, Ŝe 

światłość i ciemność walczą 

w człowieku, a jemu trudno 

odróŜnić dobro od zła. 

StaroŜytni zdawali sobie 

sprawę, Ŝe mądrość jest 

skarbem, Ŝe sama będąc 

darem BoŜym, jest szafarką 

wszystkich dóbr. To ona 

czyni ludzi przyjaciółmi 

Boga, prowadząc ich do 

uczestnictwa w łasce i świę-

tości Jego. Królestwo Nie-

bieskie, to najwyŜsza war-

tość – mówi Jezus w dzisiej-

szej Ewangelii – skarb 

ukryty w roli, za który 

człowiek mądry wszystko 

odda, to drogocenna perła 

godna wszystkich dóbr. Kto 

ją odkrył i zrozumiał jest 

pełen radości i szczęścia. 

Do słuchających Jezus 

k i e r u j e  p y t a n i e : 

„Zrozumieliście to wszyst-

ko?” Chodzi o zrozumienie 

BoŜych tajemnic i przyjęcie 

BoŜego słowa sercem i 

rozumem. 



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. 

Stanisław, Stani-

sław, Stanisław, Ma-

rian i Idzi 

1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Regina 

Jackiewicz, Pelagia 

Kulawik oraz zm. z 

cr. Jackiewiczów, 

Olesińskich, Pio-

trowskich i Kulawi-

ków;  

30 lipca, sobota; 
700 + zm. z rodz. 

Paczuskich, Gałec-

kich i Dmowskich 

1700 ślub: Staszczyk

-Lepianka 
1800 + Maria Jaro-

sławska  

31 lipca,  
18 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 wolna 

830 + ElŜbieta Cha-

cińska w 7 r.śm. 

1000  wolna 

1130 + Czesława (k) 

Ostrowska w 3 r.śm.  
1800 + Jadwiga Bo-

rowska, Zofia i Ro-

man Piechna 

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. 


