
na i Łukasza oraz 
Dominikę Jarzębską 
o powrót do wiary i 
potrzebne łaski; + 
Otolia  (k) i Stanisła-
wa (k) w 15 r.śm. 
Molenda; + Irena 
Tarnowska-
Zembowicz w 30 
dniu po śm.; + Jan 
Jasieński, Jan Cu-
gowski;  
1800 – w pewnej in-
tencji 
2 lipca, poniedzia-

łek 
700 + Stefania i Wła-
dysław Osiak, Wło-
dzimierz Kołakowski 
i zm. z ich rodzin 
1800 + Dariusz Bo-
rowski w 5 r.śm. 
3 lipca, wtorek, ŚW. 
TOMASZA APO-

STOŁA, święto 
700 – w int. Parafian 
1800 + Władysław, 
Helena i ich rodzice 

4 lipca, środa 
700 + Jan Pryzmont 
1800  zbiorowa: - w 

INTENCJE MSZALNE 

XIII Niedziela 
Zwykła 

01.07.2012 

1 lipca, 13 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Halina Godlew-
ska z okazji imienin 
830 – o łaskę zdrowia 
oraz o bł. Boże dla 
Piotra, Łukasza i cr.  
1000 – w intencji Oj-
ca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Ma-
ryja, TV Trwam oraz 
o Boże bł. na każdy 
dzień dla dzieci prze-
bywających na wa-
kacjach 
1130 zbiorowa: 
chrzty: Hanna Ku-
czyńska, Robert Jan 
Kremky; - dz.-bł. w 
34 r. ślubu Anny i 
Jerzego z prośbą o 
bł. Boże dla cr.; - dz. 
w 25 r. ślubu Agaty i 
Pawła Wilkowiec-
kich o bł. Boże dla 
cr.; - dz.-bł. w 11 r. 
ślubu Joanny i Rafała 
z prośbą o bł. Boże 
dla Zuzi, Natalii i cr.; 
- w int. rodziny córki 
Urszuli, za Sebastia-

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; - 
za Krucjatę Różańco-
wą, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie;  

5 lipca, czwartek 
700 + Jadwiga Kuźma 
w 100 urodzin i 
zmarłych z rodziny 
1800 + Jan w 9 r.śm., 
Leokadia i Feliks 
Kamińscy, Natalia i 
Henryk Pniewscy 
6 lipca, piątek, Bł. 
Marii Teresy Le-

dóchowskiej, dzie-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XIII Niedziel ę Zwykłą 

01.07.2012 r. 
 
•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje chce-

my życzyć pomyślnego wypoczynku i radosne-
go odkrywania obecności Boga w przyrodzie i 
czasie wolnym. Jednocześnie przypominamy o 
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy 
św. i uczulamy na godny strój w czasie obecno-
ści w świątyni. 

•  Od dzisiejszej niedzieli  - 01.07 - z racji waka-
cyjnego porządku w lipcu i sierpniu nie będzie 
mszy św. o godz. 13.00 w niedziele i o godz. 
8.00 w dni powszednie. 

•  Polecamy najnowszy numer parafialnego mie-
sięcznika Salve Regina.  

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza człon-
ków i sympatyków na XX Ogólnopolskie Spo-
tkanie Rodziny Radia Maryja u Matki Bożej 
w Częstochowie. Informacje i zapisy w kiosku 
parafialnym. 

•  8 lipca gościć będziemy w naszej parafii polski 
chór z Mior na Białorusi. Zwracamy się z go-
rącą prośbą do naszych parafian o przyjęcie na 
noclegi w dniach 6-9.07 24-ech osób.  

•  Przy wyjściach ze świątyni są wyłożone egzem-
plarze pierwszego numeru biuletynu naszego 
Radia Warszawa 106.2 FM, a w nim wakacyj-
na ramówka i cenne porady związane z czasem 
letniego wypoczynku. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja 
Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00-16.45; 
a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i 17.30. 
Odwiedzin chorych w lipcu i sierpniu nie będzie. 
Ksiądz wyjechał na rekolekcje formacyjne. W 
sobotę różaniec o godz. 6.30. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Marcin Tomasz Krasnodębski, kawaler z par. 
Nawrócenia. Św. Pawła Ap. w Warszawie 

Mdr 1,13-15;2,23-24  
Sławię Cię, Panie, 
bo mnie wybawiłeś 
2 Kor 8,7.9.13-15 
Mk 5,21-43 

Gdy Jezus przeprawił się z 
powrotem w łodzi na drugi 
brzeg, zebrał się wielki tłum 
wokół Niego, a On był jesz-
cze nad jeziorem. Wtedy 
przyszedł jeden z przełożo-
nych synagogi, imieniem Jair. 
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do 
nóg i prosił usilnie: Moja 
córeczka dogorywa, przyjdź i 
połóż na nią ręce, aby ocalała 
i żyła. Poszedł więc z nim, a 
wielki tłum szedł za Nim i 
zewsząd na Niego napierał. 
(…) Gdy On jeszcze mówił, 
przyszli ludzie od przełożone-
go synagogi i donieśli: Twoja 
córka umarła, czemu jeszcze 
trudzisz Nauczyciela? Lecz 
Jezus słysząc, co mówiono, 
rzekł przełożonemu synagogi: 
Nie bój się, wierz tylko! I nie 
pozwolił nikomu iść z sobą z 
wyjątkiem Piotra, Jakuba i 
Jana, brata Jakubowego. Tak 
przyszli do domu przełożone-
go synagogi. Wobec zamie-
szania, płaczu i głośnego 
zawodzenia, wszedł i rzekł do 
nich: Czemu robicie zgiełk i 
płaczecie? Dziecko nie umar-
ło, tylko śpi. I wyśmiewali 
Go. Lecz On odsunął wszyst-
kich, wziął z sobą tylko ojca, 
matkę dziecka oraz tych, 
którzy z Nim byli, i wszedł 
tam, gdzie dziecko leżało. 
Ująwszy dziewczynkę za 
rękę, rzekł do niej: Talitha 
kum, to znaczy: Dziewczyn-
ko, mówię ci, wstań! Dziew-
czynka natychmiast wstała i 
chodziła, miała bowiem 
dwanaście lat. I osłupieli 
wprost ze zdumienia. Przyka-
zał im też z naciskiem, żeby 
nikt o tym nie wiedział, i 
polecił, aby jej dano jeść. 



Zuzanna Anna Ziętek, panna z par. Wszyst-
kich Św. w Warszawie 

 
• Lektura na wakacje 
⇒ Chrześcijaństwo ponownie odkrywane 

Zastanawiająca i niepokojąca sprawa: chrześci-
jaństwo nie zmienia naszego życia! Najczęściej 
od niewierzących różnimy się tylko chodze-
niem do kościoła, bo na konkretne problemy 
życiowe mamy te same poglądy co oni i kieru-
jemy się tą samą skalą wartości. Tak jak wszy-
scy, trzymamy się i my mocno pieniądza i wie-
rzymy, że tylko on zabezpiecza nam życie; tak 
jak inni, my również powtarzamy, że „nam się 
od życia też coś należy” i w imi ę tego 
„świętego” prawa szukamy wszędzie wygody, 
przyjemności i spokoju; tak jak każdy czło-
wiek, my też uciekamy od cierpienia i krzyża; 
tak jak wszyscy, winę za nasze niepowodzenia 
życiowe zwalamy zawsze na innych lub na 
zewnętrzne okoliczności... 
Ks. Alfred Cholewiński SJ 

⇒ ABC bioetyki  
Wydawać by się mogło, że bioetyka "adoptuje" 
normy moralne w zależności od sytuacji. W 
postępowaniu moralnym "stosować" nie ozna-
cza wcale "adoptować"; uznać sytuację za wy-
jątkową nie oznacza wcale usprawiedliwienia 
danej sytuacji. Moralne usprawiedliwianie 
przypadku oznaczałoby negację pryncypiów 
moralnych, które ze swej natury pozostają nie-
zmienne. Podstawowy nakaz prawa naturalne-
go brzmi: "dobro czyń, zła unikaj". W konkret-
nym postępowaniu moralnym, wartości są re-
alizowane w danej sytuacji i sytuacja znajduje 
swoje uzasadnienie dopiero w świetle wartości 
moralnych. 
Ks. Artur Jerzy Katolo 

XIII Niedziela zwykła – 
1.07 

 
 Ludzka wrażliwość 

 
 Miłość Boża, miłość naka-
zana przez Jezusa Chrystusa, 
a przełożona na konkretne 
uczynki miłosierdzia wobec 
ciała i wobec ducha, nie 
tylko wspiera naturalną 
walkę człowieka ze śmier-
cią, zadawaną przez choro-
by, głód i przez złych oraz 
nikczemnych ludzi, ale 
walkę tę czyni obowiąz-
kiem. Obowiązek ten stawia 
jako kryterium naszej miło-
ści do Boga. O tym mówią 
nam dzisiejsze czytania 
Słowa. Księga Mądrości 
mówi, że „dla nieśmiertelno-
ści … Bóg stworzył czło-
wieka, uczynił go obrazem 
swej własnej wieczności”. 
Św. Paweł Apostoł prosi o 
ratunek uczynkami miłosier-
dzia dla gmin przeżywają-
cych głód i nędzę, by je 
ratować  od zbliżającej się 
tragedii. Ewangelia pokazu-
je, jak bardzo Syn Człowie-
czy odczuwał grozę śmierci, 
jak rozumiał smutek żałoby i 
utratę najbliższych istot. Ta 
ludzka wrażliwość obowią-
zuje chrześcijan w całej 
rozciągłości. Musimy wczu-
wać się w egzystencję i 
świadomość ludzi cierpią-
cych i umierających. Ale 
śmierć biologiczna nie jest 
dla chrześcijanina klęską 
absolutną i tragedią totalnej 
zagłady. Wchodzi ona na 
teren swych przeznaczeń, 
gdzie Bóg Ojciec – cel 
nieskończonych i niewyga-
sających tęsknot, będzie 
wreszcie „naszą cząstką”, 
której nam nikt i nic nie 
odbierze. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Krzysztof Grzybowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 
Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

wicy, wspomnienie 
700 + Maria i Janusz 
Ciepielewscy 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Ry-
szard w 18 r.śm. 

7 lipca, sobota 
700 zajęta 
1600 ślub:  
1700 ślub: Cegielski-
Maciążek  
1800 – dz.-bł. w 50 r. 
ślubu Stanisławy i 
Andrzeja Maziar-
skich z podziękowa-
nie za otrzymane 

łaski i prośbą o zdro-
wie i Boże bł. dla cr. 

8 lipca, 14 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Teresa Stasie-
wicz 
830 zajęta 
1000 zajęta 
1130 + Edward Cacko 
w 3 r.śm.  
1800 + Tadeusz Wię-
syk w 19 r.śm., Fe-
liksa (k) i Piotr Woź-
nica 

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. 


