
sława (k), Janina, Jan 
i Henryk Blicharscy 

31 lipca, wtorek, 
Św. Ignacego 

z Loyoli, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 9/ 
1800 + Bronisław, 
Bronisława (k), Jan i 
ich rodzice 

1 sierpnia, środa, 
Św. Alfonsa Marii 

Liguoriego,  
bpa i dra Kościoła,  

wspomnienie  
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 10/ 
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 

INTENCJE MSZALNE 

XVII Niedziela 
Zwykła 

29.07.2012 

29 lipca, 17 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 – dz. w 40-lecie 
małżeństwa Marka i 
Anny  
830 + zm. z rodz. Ga-
łeckich, Paczuskich i 
Kosieradzkich 
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 + Ryszard Trze-
ciakowski w 3 r.śm. 
1800 + Helena, Zofia, 
Julia i Władysław  

30 lipca,  
poniedziałek 

700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 8/ 
1800 + Stefania, Wie-

była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - w 68 
r. wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego; 
+ Jadwiga Borowska 
w 2 r.śm., rodziców: 
Zofia i Roman Piech-
na; + Ireneusz Szala 
w 2 r.śm.;  
2 sierpnia, czwartek 
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 11/ 
1800 + Elżbieta Cha-
cińska i Tadeusz 
Szumny w r.śm. oraz 
zm. z ich najbliższej 
rodziny 

3 sierpnia, piątek 
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 12/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Zofia 
Gałka w 30 dniu po 
śm.;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XVII Niedzielę Zwykłą 

29.07.2012 r. 
 
•  Dziś po mszy św. o godz. 10.00 spotkanie 

Rodziny Różańcowej. 
•  W najbliższą środę 1 sierpnia przypada 68 

rocznica wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Jak co roku, w godzinie W – 17.00 rozle-
gną się dzwony w warszawskich parafiach, 
zawyją syreny i zatrzyma się ruch na ulicach. 
O tej samej godzinie środowiska powstańcze, 
ostatni żyjący uczestnicy Powstania 
i przedstawiciele władz cywilnych oddadzą 
hołd Powstańcom. Włączmy się ten znak na-
szej pamięci i czci dla poległych także przez 
naszą modlitwę w ich intencji. 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 
adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 
15.00, a spowiedź św. w piątek od godz. 6.30 i 
17.30. W sobotę różaniec o godz. 6.30. 

•  Rodzina Różańcowa organizująca piel-
grzymkę, w dniu 04.08 do Sokółki oraz sank-
tuariów w Różanymstoku i Świętej Wodzie. 
Informuje i przypomina, że wyjazd autokaru 
na pielgrzymkę sprzed kościoła o godz. 7.00 
(prosimy o wcześniejsze przybycie). Zapisy 
na pielgrzymkę zostały już zakończone. 
Ewentualne informacje u P. Janiny tel. 507 
478 245 i P. Janusza tel. 812 61 43 i 600 
199 017. 

•  Parafialny Zespół Caritas przez trzy kolejne 
niedziele sierpnia włącza się do ogólnopol-
skiej akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. Zbiera-
my przybory i artykuły szkolne takie jak ze-
szyty, długopisy, flamastry, kredki, piórniki a 
także bawełniane T-shirty i skarpety. Kosze 
wystawione będą przy głównym wejściu do 
kościoła. Serdecznie zachęcamy parafian by 

2 Krl 4,42-44 
Otwierasz rękę, 
karmisz nas do syta 
Ef 4,1-6 
Łk 7,16; J 6,1-15 

Jezus udał się za Jezioro Gali-
lejskie, czyli Tyberiadzkie. 
Szedł za Nim wielki tłum, bo 
widziano znaki, jakie czynił dla 
tych, którzy chorowali. Jezus 
wszedł na wzgórze i usiadł tam 
ze swoimi uczniami. A zbliżało 
się święto żydowskie, Pascha. 
Kiedy więc Jezus podniósł 
oczy i ujrzał, że liczne tłumy 
schodzą do Niego, rzekł do 
Filipa: Skąd kupimy chleba, 
aby oni się posilili? A mówił to 
wystawiając go na próbę. 
Wiedział bowiem, co miał 
czynić. Odpowiedział Mu 
Filip: Za dwieście denarów nie 
wystarczy chleba, aby każdy z 
nich mógł choć trochę otrzy-
mać. Jeden z uczniów Jego, 
Andrzej, brat Szymona Piotra, 
rzekł do Niego: Jest tu jeden 
chłopiec, który ma pięć chle-
bów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest dla tak wielu? 
Jezus zatem rzekł: Każcie 
ludziom usiąść! A w miejscu 
tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich 
dochodziła do pięciu tysięcy. 
Jezus więc wziął chleby i 
odmówiwszy dziękczynienie, 
rozdał siedzącym; podobnie 
uczynił z rybami, rozdając tyle, 
ile kto chciał. A gdy się nasyci-
li, rzekł do uczniów: Zbierzcie 
pozostałe ułomki, aby nic nie 
zginęło. Zebrali więc, i ułom-
kami z pięciu chlebów jęcz-
miennych, które zostały po 
spożywających, napełni l i 
dwanaście koszów. A kiedy ci 
ludzie spostrzegli, jaki cud 
uczynił Jezus, mówili: Ten 
prawdziwie jest prorokiem, 
który miał przyjść na świat. 
Gdy więc Jezus poznał, że 
mieli przyjść i porwać Go, aby 
Go obwołać królem, sam 
usunął się znów na górę. 



włączyć się do akcji, która pomoże dzieciom 
z rodzin potrzebujących radośniej rozpocząć 
rok szkolny. 

•  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 sto-
lika na terenie przykościelnym. 

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów 
zmierzających z różnych miejsc Polski do 
sanktuariów maryjnych polecamy wspólnym 
modlitwom wiernych. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do serca 
słowa Apelu Trzeźwości. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

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

 
Lektura na wakacje 

Łagry za Fatimę 
Lekarze byli różni i w różny sposób odnosili 
się do mnie. W szczególności zapamiętałem 
lekarza, rendgenologa Starowojtowa. Był to 
człowiek około czterdziestki, który powitał 
mnie takimi słowami: — Świdnicki, ty pop? 
Nie podoba się tobie władza radziecka? Po 
coś ty poszedł na popa? Ty wierzysz, że Bóg 
jest, że istnieje. Jeżeli on naprawdę istnieje, to 
dlaczego On ciebie nie może uleczyć? Na co 
tobie lekarz, skoro twój Bóg jest wszechmo-
gący. On może ciebie uzdrowić w ciągu jed-
nej minuty, przecież ty wierzysz? A my leka-
rze nie wierzymy w Boga tak jak ty. Dlaczego 
więc prosisz, byśmy tobie pomogli? Co ty na 
to powiesz? 

Z księdzem Józefem Świdnickim rozmawia 
Jan Pałyga SAC 

XVII Niedziela zwykła – 
29.07 

 
 Chleb wiary 

 
 Najtrudniej jest zauważyć 
to, co jest na widocznym 
miejscu. Oczywiste sprawy, 
choćby najwspanialsze, 
wymykają się naszej uwa-
dze, albo powszednieją. Tak 
jest właśnie z chlebem, 
najściślej związanym z 
naszym życiem codzien-
nym. To takie proste, że od 
rana do wieczora pracujemy 
w pocie czoła na chleb. Ten 
chleb pojmujemy w wielo-
rakim znaczeniu. Nawet 
sami możemy być dobrymi 
jak chleb. Po cudownym 
nakarmieniu wielotysięcznej 
rzeszy, tłumy szukały Jezu-
sa. Najedli się. Chcą Go 
okrzyknąć królem. Oczywi-
ście w politycznym znacze-
niu. Jezus odszedł od nich 
na górę. Ludzie, których 
Jezus nakarmił w cudowny 
sposób, nie żyli w nędzy. 
Zaryzykowali jednak głód, 
aby móc usłyszeć Jezusa. 
Oni nie byli świętymi, na-
wet nie wiedzieli, co to jest 
wiara, której Jezus od nich 
zażądał. Nakarmił ich, dając 
im znak, który miał im 
ułatwić wiarę w Niego. Bóg 
nam chleba nie skąpi, ani 
nie zazdrości. Dał nam 
środki i możliwości, aby-
śmy się przyczyniali do 
rozmnażania chleba, który 
się ustokrotni, jeżeli z na-
szej strony spełnimy wolę 
Chrystusa. Chleb material-
ny, cudownie rozmnożony, 
ma nam zapewnić egzysten-
cję, byśmy dojrzeli do wy-
sokości Bożych planów 
prowadzących do „Ziemi 
Obiecanej”. 



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. 

4 sierpnia, sobota, 
Św. Jana Marii 

Vianneya, prezbite-
ra, wspomnienie 

700 – w int. Parafian 
1800 + Stanisław Ar-
lak /greg. 13/ 
5 sierpnia, 18 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Stanisław Ar-
lak /greg. 14/ 
830 zajęta 
1000 RM  
1130 zbiorowa: 
chrzty: Jerzy Gietka, 
Jakub Bronisław 

Ges, Natalia Zofia 
Dybkowska, Mario 
Edmund Ymeri;  
+ Marian Fluksik w 
9 r.śm. i jego rodzi-
ce; + Irena i Tymote-
usz Pawlak w 30 
r.śm.; + Bogusława 
(k) Koczyńska w 20 
r.śm. oraz zm. z cr. 
Koczyńskich, No-
wackich i Czekałów;  
1800 + Anna Chir-
kowska 

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. 


