
700 + Stanisław Arlak /
greg. 15/ 
1000 + Stanisława (k) i 
Władysław oraz Józef 
Grochala, Aleksandra 
(k) i Edward Barciko-
wscy 
1800 + Adam Pyszkie-
wicz /od rodz. Gawl-
ików/ 

7 sierpnia, wtorek 
700 – dz.-bł. w 2 r. 
ślubu Mariki i Kamila 
z prośbą o Boże bł. 
700 + Stanisław Arlak /
greg. 16/ 
1800 + Piotr-Maria 
Zientak w 1 r.śm. 

8 sierpnia, środa,  
Św. Dominika, pre-
zbitera, wspomnienie 
700 + Stanisław Arlak /
greg. 17/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 

INTENCJE MSZALNE 

XVIII Niedziela 
Zwykła 

05.08.2012 

5 sierpnia, 18 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Stanisław Arlak /
greg. 14/ 
830 + Władysława (k), 
Roman i Barbara  
1000 – w intencjach 
Ojca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Ma-
ryja, TV Trwam, Na-
szego Dziennika i za 
poległych w Powsta-
niu Warszawskim 
1130 zbiorowa: 
chrzty:  Jakub Broni-
sław Ges, Natalia Zo-
fia Dybkowska, Mario 
Edmond Ymeri; + 
Marian Fluksik w 9 
r.śm. i jego rodzice; + 
Irena i Tymoteusz 
Pawlak w 30 r.śm.; + 
Bogusława (k) Ko-
czyńska w 20 r.śm. 
oraz zm. z cr. Koczyń-
skich, Nowackich i 
Czekałów;  
1800 + Anna Chirkow-
ska 

6 sierpnia,  
poniedziałek, PRZE-
MIENIE PA ŃSKIE, 

uroczystość 

świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - dz. za 
pielgrzymkę do Sokół-
ki, Różanegostoku i 
Świętej Wody  przeży-
tą przez Rodzinę Ró-
żańcową; + Jan Jasień-
ski /powstaniec wa-
rszawski/ w 12 r.śm.; 
+ Zbigniew Ciukow-
ski;  
9 sierpnia, czwartek, 
Św. Teresy Benedykty 
od Krzyża, patronki 

Europy, święto 
700 + Stanisław Arlak /
greg. 18/ 
1800 + Agata Szabłow-
ska 

10 sierpnia, piątek, 
Św. Wawrzyńca, dia-
kona i męczennika, 

święto 
700 + Stanisław Arlak /
greg. 19/ 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XVIII Niedziel ę Zwykłą 

05.08.2012 r. 
 
•  Parafialny Zespół Caritas przez trzy ko-

lejne niedziele sierpnia włącza się do ogól-
nopolskiej akcji ''Tornister pełen uśmiechu''. 
Zbieramy przybory i artykuły szkolne takie 
jak zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, 
piórniki a także bawełniane T-shirty i skar-
pety. Kosze wystawione będą przy głów-
nym wejściu do kościoła. Serdecznie zachę-
camy parafian by włączyć się do akcji, która 
pomoże dzieciom z rodzin potrzebujących 
radośniej rozpocząć rok szkolny. 

•  Święto Przemienienia Pańskiego obcho-
dzimy w poniedziałek - 06.08. Uroczysta 
Msza św. będzie odprawiona o godz. 10.00. 
Wszystkie uroczystości i święta kościelne, 
które są obowiązkowe dla nas wierzących 
zaznaczamy Mszą św. o godz. 10.00. 

•  Osoby zainteresowane Przewodnikiem 
Towarzysko-historyczny i nie tylko O Sta-
rym Aninie - inaczej, autorstwa Barbary 
Wołodźko Maziarskiej zapraszamy do kio-
sku parafialnego. 

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

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do ser-
ca słowa Apelu Trzeźwości. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Marcin Wojciech Paśnik, kawaler z par. tut. 
Beata Agata Antecka, panna z Piotrowic 

 
 

Wj 16,2-4.12-15 
Pokarmem z nieba Pan 
swój lud obdarzył. 
Ef 4,17.20-24 
J 6,24-35 

A kiedy ludzie z tłumu zauwa-
żyli, że nie ma tam Jezusa, a 
także Jego uczniów, wsiedli 
do łodzi, przybyli do Kafarna-
um i tam szukali Jezusa. Gdy 
zaś odnaleźli Go na przeciwle-
głym brzegu, rzekli do Niego: 
Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W 
odpowiedzi rzekł im Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, żeście widzieli znaki, 
ale dlatego, żeście jedli chleb 
do sytości. Troszczcie się nie 
o ten pokarm, który ginie, ale 
o ten, który trwa na wieki, a 
który da wam Syn Człowie-
czy; Jego to bowiem pieczęcią 
swą naznaczył Bóg Ojciec. 
Oni zaś rzekli do Niego: Cóż 
mamy czynić, abyśmy wyko-
nywali dzieła Boże? Jezus 
odpowiadając rzekł do nich: 
Na tym polega dzieło /zamie-
rzone przez/ Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On 
posłał. Rzekli do Niego: 
Jakiego więc dokonasz znaku, 
abyśmy go widzieli i Tobie 
uwierzyli? Cóż zdziałasz? 
Ojcowie nasi jedli mannę na 
pustyni, jak napisano: Dał im 
do jedzenia chleb z nieba. 
Rzekł do nich Jezus: Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam 
wam: Nie Mojżesz dał wam 
chleb z nieba, ale dopiero 
Ojciec mój da wam prawdzi-
wy chleb z nieba. Albowiem 
chlebem Bożym jest Ten, 
który z nieba zstępuje i życie 
daje światu. Rzekli więc do 
Niego: Panie, dawaj nam 
zawsze tego chleba! Odpowie-
dział im Jezus: Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przycho-
dzi, nie będzie łaknął; a kto 
we Mnie wierzy, nigdy pra-
gnąć nie będzie. 



 
Lektura na wakacje 

Tajemnica przebóstwienia człowieka 
Na tym właśnie polega tajemnica Ko-
ścioła i dokonującego się w nim zba-
wienia, że coraz bardziej stajemy się 
jednym z Chrystusem i wszyscy razem 
zrastamy się w Jego Ciało. Jak to cu-
downie wyraził sam Chrystus Pan: 
"Trwajcie we Mnie, a Ja w was... Ja 
jestem krzewem winnym, wy latoro-
ślami... To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość 
wasza była pełna" (J 15,4n.11). Bo 
dziećmi Bożymi możemy być tylko 
poprzez włączenie w Jego jedyne sy-
nostwo, On przecież jest Synem Jed-
norodzonym. Ale też "jeśli jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami 
Boga, a współdziedzicami Chrystu-
sa" (Rz 8,17). Słowa te nie pozosta-
wiają wątpliwości, co będzie naszym 
dziedzictwem: w Nim i wraz z Nim 
odziedziczymy samego Ojca Przed-
wiecznego, który udziela Mu bez resz-
ty samego Siebie. Jeśli również dobra 
stworzone będą wówczas naszą rado-
ścią, to tylko dlatego, że "nowe niebo i 
nowa ziemia" będą w niepojętej dla 
nas pełni ogarnięte Jego Obecnością. 

Jacek Salij OP 

XVIII Niedziela zwykła – 
5.08 

 
 Widzieć siebie 

 
 Dziwny jest człowiek: pełen 
nienasycenia, niespełnionych 
pragnień i niezadowolenia. 
Nawet ci, którzy odchodzą w 
wielkim zmęczeniu i na 
wszystko patrzą już tak, jak 
patrzy się na znikający brzeg, 
nawet oni mają swoje nieza-
dowolenia. Pragnienie jest 
wpisane w świat. Nasza 
sytuacja jest w dużej mierze 
podobna do Narodu Wybra-
nego w wędrówce do Ziemi 
Obiecanej, opisywanej w 
pierwszym dziś czytaniu 
Słowa. Człowiek współcze-
sny wcale jeszcze nie jest 
„nowym człowiekiem”, o 
którym mówi dziś św. Paweł, 
odnawiającym się duchem w 
myśleniu i pragnieniach. 
Jezus w Ewangelii mówi: 
„Zaprawdę, zaprawdę powia-
dam wam: Szukacie Mnie nie 
dlatego, że widzieliście znaki, 
ale dlatego, że jedliście chleb 
do sytości. Troszczcie się nie 
o ten pokarm, który ginie, ale 
o ten, który trwa na wieki, a 
który da wam Syn Człowie-
czy”. Kiedy się ludzie najedli, 
nie chcieli dostrzec w tym, co 
się stało, znaku Boga. Znaku 
potwierdzającego gotowość 
wypełnienia przez Niego 
danych obietnic. Przecież w 
tym wydarzeniu możemy i 
powinniśmy widzieć siebie. 
Tęsknimy i pragniemy tylko 
tego, co daje zadowolenie w 
tej chwili, na dziś. Cała nasza 
tragedia wywodzi się stąd, że 
ulegamy „próżnym myślom” 
i „zepsuciu na skutek żądz 
polegających na fałszu” (Ef 
4,17). Chrystus chce nam 
wyjaśnić, że w życiu są war-
tości, dla których warto żyć i 
których warto pragnąć. 



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. 

1800 zbiorowa za 
zmarłych:  
11 sierpnia, sobota, 
Św. Klary, dziewicy, 

wspomnienie 
700 + Stanisław Arlak /
greg. 20/ 
1600 ślub: Lis-Figiel 
1700 ślub: Wyszyński-
Macieja 
1800 ślub: Gruszczyń-
ski-Borowska 

 
12 sierpnia, 19 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  
700 + Jan Bombik, 
Czesława (k) i Alek-

sander Szymańscy, 
Cecylia Rulewicz i 
Maria Dobiegała 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Miko-
łaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak  
830 + Stanisław Arlak /
greg. 21/ 
1000 + Jadwiga Strzała 
w 1 r.śm.  
1130 + Małgorzata i 
Ryszard Zonko, Mie-
czysława (k) Piotrow-
ska 
1800 + Edward Saga-
nek w 23 r.śm. 

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. 


