
700 wolna  
1800 + Stefania, 
Wiesława (k), Jani-
na, Jan i Henryk 
Blicharscy  
3 sierpnia, środa;  

700 wolna 
1800  zbiorowa: - w 
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 Boże bł. i 
opiekę MB na no-
wej drodze życia 
dla Jana i Oli, ich 
rodziców i rodzeń-
stwa;  - dz.-bł. w 
dniu urodzin Konra-
da; + Józefa (k) i 
Zbigniew Debelscy 
i zm. z rodz.; + Ma-

INTENCJE MSZALNE 

18 Niedziela  
Zwykła  

31.07.2011 

31 lipca, 18 NIE-
DZIELA ZWY-

KŁA  
700 wolna 
830 + Elżbieta Cha-
cińska w 7 r.śm. 
1000 – o pomyślny 
wynik egzaminów i 
potrzebne łaski dla 
egzaminowanych i 
egzaminujących 
1130 + Czesława (k) 
Ostrowska w 3 
r.śm.  
1800 + Jadwiga Bo-
rowska, Zofia i Ro-
man Piechna 
1 sierpnia, ponie-

działek; Św. Alfon-
sa Marii Liguorie-
go, bpa i dra Ko-
ścioła, wspomnienie 
700 + w intencji bo-
haterów i ofiar Po-
wstania Warszaw-
skiego 
1800 + Bronisław, 
Bronisława (k), Jan 
i ich rodzice 
2 sierpnia, wtorek;  

rek Sobieraj; + Ire-
neusz Szala w 1 
r.śm. 
4 sierpnia, czwar-
tek; Św. Jana Ma-
rii Vianneya, pre-
zbitera, wspomnie-

nie 
700 wolna 
1800 RM 
5 sierpnia, piątek;  

700 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  
6 sierpnia, sobota; 
PRZEMIENIENIE 
PAŃSKIE, święto 

700 wolna 
1000 – dz.-bł. w 45 r. 
ślubu Ryszarda i 
Karoliny Lorenz z 
prośbą o bł. Boże 
dla cr. 
1500 ślub: Lüber-
Wrześniewska 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 18 Niedzielę Zwykłą  

31.07.2011 r. 
• Zbliża się 67. rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego, wielkiego zrywu ludności 
Warszawy w walce o niepodległość. 
Po praskiej stronie Warszawy trwały rów-
nież walki powstańcze. Były one zaciekłe 
i krwawe wobec druzgocącej przewagi wro-
ga: doskonale uzbrojonych oddziałów fron-
towych Wermachtu przygotowanych do 
obrony przed zbliżającym się frontem 
wschodnim, trwały zaledwie tydzień. Potem 
dowódca 6 Obwodu Armii Krajowej na 
Pradze ppłk. Antoni Władysław Żurowski 
dał rozkaz powrotu do konspiracji. W ciągu 
siedmiu dni Praga broczyła krwią zarówno 
powstańców jak i ludności cywilnej. Póź-
niej wspomagaliśmy walczących przez licz-
ne próby przeprawienia się przez Wisłę. 
Diecezja Warszawsko-Praska ponownie 
włącza się w inicjatywę żyjących Powstań-
ców i Archidiecezji Warszawskiej, aby 
w tym dniu uczcić heroizm walczących 
i ofiary wśród ludności Warszawy poprzez 
bicie w dzwony. 
Msza św. w intencji bohaterów i ofiar Po-
wstania będzie odprawiona 1 sierpnia br. o 
godz. 7.00. Na 3 minuty będą biły dzwony 
kościelne w godzinie „W”, czyli o 17.00. 

• Trwaj ą wakacje. Wszystkim życzymy do-
brej i słonecznej pogody oraz udanego wypo-
czynku. Nie zapominajmy o obowiązku 
uczestnictwa we Mszy św. w niedziele oraz 
uroczystości kościelne. Pamiętajmy o właści-
wym w kościele ubiorze, który nie rani ani 
nie drażni stylem kawiarniano-
dyskotekowym. 

• XXXI Warszawska Akademicka Pielgrzym-

Iz 55,1-3a; 
Otwierasz rękę, kar-
misz nas do syta 
Rz 8,35.37-39;  
Mt 4,4b; Mt 14, 13-21 

Gdy Jezus usłyszał o 
śmierci Jana Chrzciciela, 
oddalił się stamtąd w 
łodzi na miejsce pustyn-
ne, osobno. Lecz tłumy 
zwiedziały się o tym i z 
miast poszły za Nim 
pieszo. Gdy wysiadł, 
ujrzał wielki tłum. Zlito-
wał się nad nimi i uzdro-
wił ich chorych. A gdy 
nastał wieczór, przystąpi-
li do Niego uczniowie i 
rzekli: Miejsce to jest 
puste i pora już spóźnio-
na. Każ więc rozejść się 
tłumom: niech idą do wsi 
i zakupią sobie żywności! 
Lecz Jezus im odpowie-
dział: Nie potrzebują 
odchodzić; wy dajcie im 
jeść! Odpowiedzieli Mu: 
Nie mamy tu nic prócz 
pięciu chlebów i dwóch 
ryb. On rzekł: Przynie-
ście Mi je tutaj! Kazał 
tłumom usiąść na trawie, 
następnie wziąwszy pięć 
chlebów i dwie ryby, 
spojrzał w niebo, odmó-
wił błogosławieństwo i 
połamawszy chleby dał je 
uczniom, uczniowie zaś 
tłumom. Jedli wszyscy do 
sytości, i zebrano z tego, 
co pozostało, dwanaście 
pełnych koszy ułomków. 
Tych zaś, którzy jedli, 
było około pięciu tysięcy 
mężczyzn, nie licząc 
kobiet i dzieci. 



ka Metropolitalna na Jasną Górę, 5-14.08. 
Zapisy 1-4.08 w kościele św. Anny, ul. Kra-
kowskie Przedmieście 68, www.wapm.pl. 
Wszystkich pielgrzymów polecamy wspól-
nym modlitwom wiernych. 

• Sierpień miesiąc trzeźwości. Weźmy sobie 
do serca słowa Apelu Trzeźwości. 

• Święto Przemienienia Pańskiego obchodzi-
my w sobotę. Uroczysta Msza św. będzie 
odprawiona o godz. 10.00. Wszystkie uro-
czystości i święta kościelne, które są obo-
wiązkowe dla nas wierzących zaznaczamy 
Mszą św. o godz. 10.00 

• W Pierwszy Czwartek Miesiąca zaprasza-
my na Wystawienie Najśw. Sakramentu i 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 15, 
w Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź od 
godz. 6.30 do 7.30 i od 17.30 do 18.30. W 
Pierwszą Sobotę Miesiąca zapraszamy na 
godz. 6.30 do odmówienia wspólnego Ró-
żańca.  

• W niedzielę 7 lipca br. gościć będziemy w 
naszej parafii ks. Władysława z Brzuchowic 
ze Lwowa. Ks. Władysław jest moderatorem 
w Wyższym Seminarium Duchownym Die-
cezji Lwowskiej. Ofiarami do puszki będzie-
my mogli wesprzeć tamtejszą młodzież du-
chowną przygotowującą się do kapłaństwa. 

• Na terenie kościelnym, tzw. cmentarzu 
obowiązuje zakaz wprowadzania psów i jeż-
dżenia 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. 

Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Mariusz Dalecki, kawaler z par. tutejszej 
Karolina Munik , panna z Milejowic 

XVIII Niedziela zwykła – 
31.07 

 
  

 Chleb żywy 
Kiedy Jezus usłyszał o 
śmierci Jana Chrzciciela, z 
którym zetknął się jeszcze 
przed swoim narodzeniem 
podczas spotkanie Maryi z 
Elżbietą, „oddalił się w łodzi 
na miejsce pustynne”. Ale i 
tam odszukali Go ludzie i 
wtargnęli w Jego ciszę. W 
jednej chwili oddał się im 
całkowicie, litując się nad 
nimi i uzdrawiając chorych. 
I to jest prawdziwa miłość – 
zapomnieć o sobie i oddać 
się do dyspozycji bliźnich. 
Miło ść, to droga, to ciągła 
próba, bo zawsze można 
kochać bardziej. Takiej 
miłości chciał Chrystus ludzi 
nauczyć. I takiej miłości dał 
największy znak i najwyższą 
wartość. Było to na wschod-
nim brzegu Jeziora Geneza-
ret. Step rozciągał się aż do 
ujścia Jordanu do Jeziora 
Galilejskiego. Tam wobec 
zgromadzonych rzesz doko-
nał Jezus rozmnożenia chle-
ba i ukazał się ludowi, jako 
Mesjasz. Rozmnożenie było 
figurą i zapowiedzią nowego 
chleba – Eucharystii, mocą 
której Lud Boży pielgrzy-
muje poprzez wieki, spełnia-
jąc swoje doniosłe cele. 
Uczniowie nie staną się 
ubożsi przez to, że będą 
hojnie i wielkodusznie da-
wać z tego, co sami otrzy-
mali – chleb dla ciała, chleb 
słowa Bożego i łaski sakra-
mentów. Zrozumiał to św. 
Paweł po spotkaniu z Chry-
stusem w drodze do Da-
maszku „Któż nas może 
odłączyć od miłości Chry-
stusowej, który nas tak 
umiłował?” 



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. 

1600 ślub: Schrőder-
Piątkowska 
1700 ślub: Cegiełka-
Trojanowska 
1800 + Serafina i 
Marian, Feliksa (k) 
i Czesław Skawiń-
scy  
7 sierpnia, 19 NIE-

DZIELA ZWY-
KŁA  

700 wolna 
830 + Władysława 
(k), Roman i Barba-
ra  

1000  RM 
1130 zbiorowa: 
chrzest: Laura Mo-
tyczyńska; + Ma-
rian Fluksik i jego 
rodzice; + Jan Bą-
bik w 13 r.śm., Cze-
sława (k) i Aleksan-
der Szymańscy, 
Franciszka (k) Skib-
niewska; + Marian-
na Napiórkowska w 
dniu 30 dniu po 
śm.;  
1800 zajęta 

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. 


