
1800 + Stanisław Ar-
lak /greg. 2/ 

25 lipca, środa,  
Św. Jakuba  

Apostoła, święto 
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 3/ 
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; - w int. 
Jarosława Wołocha z 
okazji 43 urodzin o 
Boże bł. i zdrowie; + 
Józef, Bolesław i 
Scholastyka Koby-
lińscy, Stanisław i 
Janina Sęk; + Anna, 

INTENCJE MSZALNE 

XVI Niedziela 
Zwykła 

22.07.2012 

22 lipca,  
16 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 + Zofia w 1 r.śm. 
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krzysztofa, 
Hanny, Krystyny i 
cr. 
1000 + Teresa Prokop 
w 6 r.śm.  
1130 + Bogdan Na-
rbutt i jego rodzice 
1800 – wint. Aliny  

23 lipca,  
poniedziałek,  
Św. Brygidy, za-

konnicy, patronki 
Europy, święto 

700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 1/ 
1800 – o Boże bł., 
zdrowie i wszelkie 
łaski dla Anielki i 
Hugona oraz ich ro-
dziców 

24 lipca, wtorek, 
Św. Kingi, dziewi-
cy, wspomnienie 

700 – dz.-bł. w int. 
Feliksy z okazji jej 
urodzin 

Zygmunt, Bronisła-
wa (k) z mężem i 
córką oraz Teresa;  
26 lipca, czwartek, 
Świętych Joachima 
i Anny, rodziców 

NMP, wspomnienie 
700 –dz. za otrzyma-
ne łaski w ciągu roku 
i c.życia z okazji 
imienin Mirosławy 
Anny 
1800 + Stanisław Ar-
lak /greg. 4/ 

27 lipca, piątek 
700 + Czesław Skar-
żyński z racji imienin  
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 5/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Anna 
Dolińska;  

28 lipca, sobota 
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 6/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XVI Niedzielę Zwykłą 

22.07.2012 r. 
 
•  Dziś za wstawiennictwem świętego Krzyszto-

fa, będziemy modlić się za wszystkich uczest-
ników ruchu drogowego oraz święcić pojazdy 
po każdej Mszy św. Zebrane ofiary wspomogą 
zakup środków transportu dla misjonarzy orga-
nizowany przez Kościelne Stowarzyszenie 
MIVA. Poświęcać będziemy pojazdy przy wy-
jeździe z parkingu. 

•  Radny P. Andrzej Krasnowolski i przewodni-
czący Rady Osiedla Anin P. Janusz Gałda za-
praszają mieszkańców na jutrzejszy poniedzia-
łek 23 lipca na godz. 18.30 do sali byłego Kina 
Wrzos na zebranie poświęcone bieżącym 
problemom Dzielnicy Wawer i Osiedla Anin. 

•  Rodzina Różańcowa organizująca piel-
grzymkę, w dniu 4 sierpnia do Kościoła św. 
Antoniego Padewskiego w Sokółce (miejsce 
cudu eucharystycznego) oraz Sanktuarium Ma-
ryjnego w Różanymstoku i Świętej Wodzie. 
Informuje i przypomina, że wyjazd autokaru na 
pielgrzymkę sprzed kościoła o godz. 7 
(prosimy uczestników pielgrzymki o wcze-
śniejsze przybycie). Zapisy na pielgrzymkę 
zostały już zakończone i brak jest wolnych 
miejsc. Ewentualne informacje u P. Janiny tel. 
507 478 245 i P. Janusza tel. 812 61 43 i 600 
199 017. 

•  Serdecznie polecamy naszym parafianom i 
wszystkim związanym z Aninem Przewodnik 
Towarzysko-historyczny i nie tylko O Sta-
rym Aninie - inaczej, autorstwa Barbary Wo-
łodźko Maziarskiej. Autorka zaprasza do stoli-
ka na terenie przykościelnym. 

•  Przy wyjściach z kościoła są wyłożone folde-
ry z  kalendarium rekolekcji i warsztatów 
oferowanych przez Opactwo Benedyktynów z 
Tyńca do czerwca 2013 r. włącznie.  

Jr 23,1-6 
Pan mym pasterzem, 
nie brak mi niczego 
Ef 2,13-18 
Mk 6,30-34 

Apostołowie zebrali 
się u Jezusa i opo-
w i e d z i e l i  M u 
wszystko, co zdzia-
łali i czego naucza-
li. A On rzekł do 
nich: Pójdźcie wy 
sami osobno na 
miejsce pustynne i 
wypocznijcie nieco. 
Tak wielu bowiem 
przychodziło i od-
chodziło, że nawet 
na posiłek nie mieli 
czasu. Odpłynęli 
więc łodzią na 
miejsce pustynne, 
osobno. Lecz wi-
dziano ich odpły-
wających. Wielu 
zauważyło to i zbie-
gli się tam pieszo 
ze  wszys tk ich 
miast, a nawet ich 
uprzedzili. Gdy 
Jezus wysiadł, uj-
rzał wielki tłum. 
Zlitował się nad 
nimi, byli bowiem 
jak owce nie mają-
ce pasterza. I zaczął 
ich nauczać. 



Zachęcamy do skorzystania! 
•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje 

chcemy życzyć pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga w 
przyrodzie i czasie wolnym. Jednocześnie 
przypominamy o obowiązku uczestniczenia w 
niedzielnej mszy św. i uczulamy na godny strój 
w czasie obecności w świątyni. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Bartosz Andrzej Gruszczyński, kawaler z 
Piotrkowa Trybunalskiego 
Monika Stefania Borowska, panna z par. tut. 

⇒ Ireneusz Krzysztof Królikowski, kawaler z 
par. Św. Wacława 
Anna Banachowicz, panna z par. Podwyższe-
nia Krzyża Św. w Łukowie 

⇒ Radosław Wyszyński, kawaler z par. w 
Brańszczyku 
Paulina Macieja, panna z par. tut. 

 
Lektura na wakacje 

Chrześcijaństwo ponownie odkrywane 

 Zastanawiająca i niepokojąca sprawa: 
chrześcijaństwo nie zmienia naszego życia! 
Najczęściej od niewierzących różnimy się tyl-
ko chodzeniem do kościoła, bo na konkretne 
problemy życiowe mamy te same poglądy co 
oni i kierujemy się tą samą skalą wartości. Tak 
jak wszyscy, trzymamy się i my mocno pienią-
dza i wierzymy, 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 wy-
gody, przyjemności i spokoju; tak jak każdy 
człowiek, my też uciekamy od cierpienia i 
krzyża; tak jak wszyscy, winę za nasze niepo-
wodzenia życiowe zwalamy zawsze na innych 
lub na zewnętrzne okoliczności… 

Ks. Alfred Cholewiński SJ 

XVI Niedziela zwykła – 
22.07 

 
 Potrzeba odpoczynku 

 
 Nieustannie napięty łuk 
traci swoją siłę, sprawność i 
skuteczność. Maszyna w 
ciągłym ruchu i bez konser-
wacji traci swoją wartość i 
żywotność. Cała przyroda 
potrzebuje regeneracji i 
odpoczynku, po aktywności. 
Człowiek podlega tym sa-
mym prawom – tak w sferze 
ducha, jak i w kategoriach 
ciała. Te zagadnienia wyni-
kają w sposób oczywisty z 
dzisiejszych czytań mszal-
nych. Całe zresztą Pismo 
święte tętni dynamizmem 
Boga i człowieka. Praca i 
odpoczynek, radość i trud, 
ciągłe odradzanie się i czy-
nienie wszystkiego nowym – 
to temat i nurt od pierw-
szych słów Księgi Rodzaju, 
aż po ostatnie rozdziały 
Apokalipsy: „Oto nowym 
czynię wszystko” (Ap 21,5). 
Otrzymaliśmy od Boga 
nakaz i środki, aby czynić 
sobie ziemię poddaną, 
uczestniczyć w stwórczej 
mocy Bożej i uczynić no-
wym wszystko. Praca czło-
wieka nie jest karą ani nie-
szczęściem człowieka. Jest 
praca przekształcaniem 
miłości w czyn. Taką winna 
być w stosunku do Stwórcy, 
w odniesieniu do siebie, w 
relacji do każdego bliźniego 
i wreszcie do całej przyrody. 
Bez pracy nie ma mowy o 
doskonaleniu naszego czło-
wieczeństwa i zdobywaniu 
środków do życia. Chrystus 
uczestniczył w „ciężarze 
dnia i upalenia”. Strudzo-
nym Apostołom mówi: 
„Chodźcie i odpocznijcie 
nieco”. 



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. 

1700 ślub: Tarasiuk-
Porębska 
1800 + Helena, Julia, 
Zofia i Władysław  

29 lipca,  
17 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 – dz. w 40-lecie 
małżeństwa Marka i 
Anny  
830 + zm. z rodz. 
Gałeckich, Paczu-
skich i Kosieradz-
kich 
830 + Stanisław Ar-
lak /greg. 7/ 

1000 – Aby ludzie 
młodzi, powołani do 
naśladowania Chry-
stusa, byli gotowi 
głosić Ewangelię i 
dawać jej świadec-
two po krańce ziem, 
a więźniowie byli 
traktowani w sposób 
sprawiedliwy i z po-
szanowaniem ich 
ludzkiej godności 
1130 zajęta 
1800 + Helena, Zofia, 
Julia i Władysław 

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. 


