
berków z Jarocina/  
11 lipca, środa, ŚW. 

BENEDYKTA, 
OPATA, patrona 
Europy, święto 

700 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Ani, rodzi-
ców i lekarzy 
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; - 
za Krucjatę Różań-
cową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Sta-
nisław Arlak w 30 
dniu po śm.; + Mał-
gorzata Malinowska 
w 2 r.śm. 
12 lipca, czwartek, 
Św. Brunona z 

INTENCJE MSZALNE 

XIV Niedziela 
Zwykła 

08.07.2012 

8 lipca, 14 NIE-
DZIELA ZWY-

KŁA  
700 + Teresa Stasie-
wicz 
830 + Franciszek 
Siarkiewicz, cr. Siar-
kiewiczów, Lodow-
skich 
1000 zajęta 
1130 + Edward Cac-
ko w 3 r.śm.  
1800 + Tadeusz Wię-
syk w 19 r.śm., Fe-
liksa (k) i Piotr Woź-
nica 
9 lipca, poniedzia-

łek 
700 – w int. Parafian 
1800 + Roman Bartel 
w 14 r.śm. 

10 lipca, wtorek 
700 – dz.- bł. p. Zofii 
w 70. r. urodzin z 
prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdro-
wie i potrzebne ła-
ski; + Anna Dusz-
czyk 
1800 + Stanisław Ar-
lak /od rodziny Ku-

Kwerfurtu, bpa i 
męczennika, wspo-

mnienie 
700 wolna 
1800 + Józef, Stefania 
i cr. Falkowskich 
13 lipca, piątek, Św. 

pustelników An-
drzeja Świerada i 
Benedykta, wspo-

mnienie 
700 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Tade-
usz Rogalski w 30 
dniu po śm.;  

14 lipca, sobota 
700 + Marianna 
Szczepaniak w 4 
r.śm. 
1800 ślub: Pietrusiń-
ski-Paczkowska  

15 lipca, 15 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Stanisława (k) 
Dutkiewicz w 1 r.śm. 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XIV Niedzielę Zwykłą 

08.07.2012 r. 
 
•  Dziś, 8 lipca gościmy w naszej parafii polski 

chór z Mior na Białorusi wraz ze swoim Pro-
boszczem Ks. prałatem Krzysztofem. Uczestni-
cząc w Liturgii Eucharystycznej chór będzie w 
śpiewie zbliżał nas do Boga. Po Mszy św. o 
godz. 10.00 zapraszamy wszystkich parafian na 
koncert pieśni religijnych i patriotycznych. Ofia-
rami do puszki będziemy mogli tworzyć dzieło 
Kościoła z Mior. 

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

•   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. 

•  Serdecznie polecamy naszym parafianom i 
wszystkim związanym z Aninem Przewodnik 
Towarzysko-historyczny i nie tylko O Starym 
Aninie - inaczej, autorstwa Barbary Wołodźko 
Maziarskiej. Autorka zaprasza do stolika na tere-
nie przykościelnym. 

•  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. 

• Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Jakub Adam Kołtun, kawaler z par. Św. Be-

Ez 2,2-5;  
Do Ciebie, Boże, 
wznoszę moje oczy; 
2 Kor 12,7-10; Łk 
4,18; Mk 6,1-6 

Jezus przyszedł do 
swego rodzinnego 
miasta. A towarzy-
szyli Mu Jego ucznio-
wie. Gdy nadszedł 
szabat, zaczął nauczać 
w synagodze; a wielu, 
przysłuchując się, 
pytało ze zdziwie-
niem: Skąd On to ma? 
I co za mądrość, która 
Mu jest dana? I takie 
cuda dzieją się przez 
Jego ręce. Czy nie jest 
to cieśla, syn Maryi, a 
brat Jakuba, Józefa, 
Judy i Szymona? 
Czyż nie żyją tu u nas 
także Jego siostry? I 
powątpiewali o Nim. 
A Jezus mówił im: 
Tylko w swojej oj-
czyźnie, wśród swo-
ich krewnych i w 
swoim domu może 
być prorok tak lekce-
ważony. I nie mógł 
tam zdziałać żadnego 
cudu, jedynie na kilku 
chorych położył ręce i 
uzdrowił ich. Dziwił 
się też ich niedowiar-
stwu. Potem obcho-
dził okoliczne wsie i 
nauczał. 



nedykta w Warszawie 
Paulina Sylwia Karczmarczyk, panna z par. 
tutejszej 

⇒ Łukasz Grzybowski, kawaler z Warszawy i  
Iwona Katarzyna Witkowska, panna z par. 
tutejszej 

• 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 

XIV Niedziela zwykła – 
8.07 

 
 Trudna droga 

 
 Niezwykle wymowną i 
trudną treść zawierają dzi-
siejsze czytania Słowa. 
Prowadzą nas do Nazaretu, 
dokąd udał się Jezus, by 
wziąć udział w nabożeń-
stwie synagogalnym, w 
swoim rodzinnym mieście. 
Czytał i wyjaśniał Pismo. 
Zdumiewano się nad mądro-
ścią i mocą słów Jezusa. A 
mimo to nie uznali Go za 
„Posłańca Bożego”. Przecież 
to tylko jeden z nich. Ich 
nadzieje mesjańskie rozbija-
ją się o to, że Bóg nie obja-
wił się w bardziej boski 
sposób. Te wydarzenia 
ukazują, jak mozolną i trud-
ną jest droga Chrystusa 
przez historię ludzką, droga 
do każdego człowieka. To 
właśnie my bardzo często 
zajmujemy podobną posta-
wę wobec Jezusa i Jego 
Ewangelii. Stwierdzamy 
bezprawność Jego ingerencji 
w nasze sprawy. On, podob-
ny nam, chce zmienić nasze 
życie? To On chce nakładać 
na nas zobowiązania tak 
zasadniczej wagi? Ukazy-
wać jakieś dziwne perspek-
tywy życia po śmierci? Nie 
znosimy pouczeń od swoich! 
Wolimy obce autorytety. 
Czyż nie wymowne są słowa 
Jahwe skierowane do proro-
ka Ezechiela: „Synu czło-
wieczy, posyłam cię do ludu 
buntowników, którzy mi się 
sprzeciwiali … to ludzie o 
bezczelnych twarzach i 
zatwardziałych sercach …”. 
Czyż nie podobni jesteśmy 
w swojej nieufności do 
ówczesnych mieszkańców i 
rodaków Jezusa z Nazaretu? 



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 

 
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. 

830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Sta-
nisław, Jan, Walenty 
i Szczepan Pełka 
1000 + Grażyna Nie-
wiadomska w 2 r.śm.  
1130 zbiorowa: 
chrzest; Aleksandra 
Pochodyła; - o szczę-
śliwą operację i po-
wrót do zdrowia dla 
Sławomira; + Kami-
la i Ryszard Majew-
scy i ich rodzice; + 
Zofia, Henryk, Ste-
fan, Henryk, Andrzej 

i zm. z ich rodzin; + 
Stefania i Władysław 
Bombik, Helena So-
bieraj, Zofia Kret i 
Bożena Samsel; + 
Czesława (k) 
Ostrowska; + Zdzi-
sław Rogalski w 30 
dniu po śm.; + Bar-
bara Wierzbowska-
Modrzejewska w 30 
dni 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. 


