
1800 + Marianna Gęb-
ska w 3. r.śm. i cr. 
Gębskich 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.2/ 

17 lipca, środa 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek  
/greg.18/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.3/ 
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 
świecie; - za Krucjatą 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - o bł. Bo-
że, łaskę zdrowia i 
opiekę MB dla czerw-
cowych i lipcowych 
solenizantek: Elżbiety 
Łuczyńskiej, Haliny 
Klimkiewicz, Haliny 
Popielskiej, Henryki 
Jasionowicz, Ludgardy 

INTENCJE MSZALNE 

15 Niedziela  
Zwykła 

14.07.2013 

14 lipca, 15 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Stefania i Włady-
sław Bombik, Helena 
Sobieraj, Bożena Sam-
sel i Zofia Kret 
830 + Marianna Szcze-
paniak w 5 r.śm. i jej 
rodzice: Marianna i 
Wincenty Zdrodowscy 
1000 + Aleksander Sta-
nisław Szymanek  
/greg.15/ 
1130 + Grażyna Nie-
wiadomska w 3. r.śm. 
1800 + Tadeusz Więsyk 
w 20 r.śm., Feliksa (k) i 
Piotr Woźnica 
15 lipca, poniedziałek, 

Św. Bonawentury, 
bpa i dra Kościoła, 
wspomnienie 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek  
/greg.16/ 
1800 + Józef, Stefania i 
cr. Falkowskich 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.1/ 

16 lipca, wtorek, 
NMP z Góry Karmel, 

wspomnienie 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek  
/greg.17/ 

Góreckiej; + Agata 
Szabłowska z okazji 
imienin; + Eugeniusz, 
Irena i Zygmunt; + 
Lidia Wolińska i zm. z 
rodz. Wolińskich i 
Skórków; + Wiesława 
Plewczyńska w 30 dni 
po śm.; + Helena i An-
drzej Pełka, Henryk, 
Zofia, Henryk i Stefan 
Flejszerowie, zmarli z 
ich rodzin; 

18 lipca, czwartek 
700 + Czesława (k) 
Ostrowska w 5. r.śm. 
1800 + Aleksander Sta-
nisław Szymanek  
/greg.19/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.4/ 

19 lipca, piątek 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek  
/greg.20/ 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.5/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Maria 
Sokolnicka-Rawska w 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  15 Niedzielę Zwykłą 

14.07.2013 r. 
 
•  Dziś - 14 lipca gościmy w naszej 

wspólnocie parafialnej ks. Zbignie-
wa Lenarta z Kazachstanu. Ofiara-
mi do puszki po Mszy św. możemy 
wspomóc wierzących tamtejszego 
Kościoła w tym także naszych roda-
ków żyjących tak daleko od swojej 
ojczyzny. 

•  Jednocześnie w dniu dzisiejszym wi-
tamy w naszej parafii nowego rezyden-
ta - ks. Eugeniusza Jankowskiego. 

•  Przypominamy jeszcze, że od 01.07 - 
z racji wakacyjnego porządku w 
lipcu i sierpniu w niedziele nie ma 
Mszy św. o godz. 13.00 i w dni po-
wszednie o godz. 8.00. 

•  Nasza Parafia wraz z całym dekana-
tem Anińskim przygotowuje się do 
peregrynacji figury MB Loretań-
skiej. Peregrynacja jest ważnym zna-
kiem naszej wiary przeżywanej w 
Roku Wiary. Peregrynacja w naszym 
dekanacie rozpocznie się od naszej 
parafii w sobotę - 20 lipca - ok. godz. 
17.40 na granicy naszej parafii, u po-
czątku ul. Rzeźbiarskiej. Szczegóło-
wy program jest podany na osobnym 
folderze, na stoliku przy wyjściu z 

Pwt 30,10-14 

Ożyje serce szu-
kających Boga 
Kol 1,15-20  

Łk 10,25-37 

 Powstał jakiś uczony w Prawie 
i wystawiając Go na próbę, 
zapytał: Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? Jezus mu odpowie-
dział: Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz? On rzekł: 
Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, 
całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; 
a swego bliźniego jak siebie 
samego. Jezus rzekł do niego: 
Dobrześ odpowiedział. To 
czyń, a będziesz żył. Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, 
zapytał Jezusa: A kto jest moim 
bliźnim? Jezus nawiązując do 
tego, rzekł: Pewien człowiek 
schodził z Jerozolimy do 
Jerycha i wpadł w ręce zbój-
ców. Ci nie tylko że go obdarli, 
lecz jeszcze rany mu zadali i 
zostawiwszy na pół umarłego, 
odeszli. Przypadkiem przecho-
dził tą drogą pewien kapłan; 
zobaczył go i minął. Tak samo 
lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, będąc 
w podróży, przechodził rów-
nież obok niego. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył 
mu rany, zalewając je oliwą i 
winem; potem wsadził go na 
swoje bydlę, zawiózł do gospo-
dy i pielęgnował go. Następne-
go zaś dnia wyjął dwa denary, 
dał gospodarzowi i rzekł: Miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy 
będę wracał. Któryż z tych 
trzech okazał się, według 
twego zdania, bliźnim tego, 
który wpadł w ręce zbójców? 
On odpowiedział: Ten, który 
mu okazał miłosierdzie. Jezus 
mu rzekł: Idź, i ty czyń podob-
nie! 



kościoła. W związku z uroczystym 
odnowieniem przyrzeczeń małżeń-
skich, prosimy Jubilatów, którzy ob-
chodzą w bieżącym roku swój Złoty 
lub Srebrny Jubileusz Małżeństwa o 
zgłoszenie się w kancelarii parafial-
nej lub zakrystii. Serdecznie dzięku-
jemy Radzie Duszpasterskiej naszej 
parafii za przygotowanie programu 
peregrynacji. Wszystkich parafian 
gorąco zapraszamy do aktywnego 
udziału w nawiedzeniu figury Matki 
Bożej. 

•  Na zakończenie Roku Wiary, który 
ogłosił Ojciec Święty nasza parafia 
organizuje w dniach 5-12 październi-
ka pielgrzymkę do Ziemi Św. i Jor-
danii. Bliższe informacje można zna-
leźć na ulotce na stolikach przy wyj-
ściu z kościoła. Zapisy na pielgrzym-
kę rozpoczną się od połowy sierpnia. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Jarosław Włodzimierz Szczepański, 
kawaler z Warszawy i Ewa Marze-
na Jastrzębska, panna z par. tutej-
szej 

⇒ Grzegorz Nałęcz, kawaler z par. tu-
tejszej i Anna Wąsowska, panna z 
par. Św. Benedykta 

⇒ Jakub Mikołaj Król, kawaler z Kra-
kowa i Sandra Anna Rogalska, pan-
na z par. tut. 

XV Niedziela zwykła – 14.07 
 

 Codzienne życie 
 
 Cała rzeczywistość nadprzyro-
dzona i doczesna, wszystko, co 
widzialne i niewidzialne, 
rzeczy przeszłe, teraźniejsze i 
przyszłe, wszystkie wydarze-
nia zbawczej działalności Boga 
wśród ludzi i nasze prozaiczne 
sprawy, w sposób mistyczny 
skoncentrowane są w tajemni-
cy Eucharystii. Nie jesteśmy 
sami. Całe nasze życie zako-
rzenione jest w Chrystusie, 
„który jest Pełnią wszelkiego 
stworzenia”. Jezus nam obja-
wił Boże prawo, które nie 
przekracza ludzkich możliwo-
ści. Pokazał, jakim jest Bóg. 
Miłością ogarnia każdego z nas 
i cały świat. Tłumaczy, co 
należy czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne i kto jest na-
szym bliźnim. Liczy się nasze 
działanie. Wtedy właśnie 
zdajemy egzamin, jako ludzie 
wierzący, których naczelną 
zasadą jest miłość i radość, 
„jeśli miłość mieć będziemy 
jedni ku drugim”. W dzisiej-
szej liturgii mamy okazję, by 
przyjrzeć się sobie samym i 
dokonać ewentualnej korekty. 
Przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie powinniśmy 
odczytywać oczyma człowieka 
współczesnego. Słowo Boże 
sięga każdego z nas w codzien-
nym życiu, np., kiedy jedziemy 
samochodem, sprzedajemy w 
sklepie, pracujemy w admini-
stracji, itp. Chodzi o to, by na 
co dzień nie przechodzić 
obojętnie obok nieszczęścia i 
prawdziwej ludzkiej biedy. 
Miłosierdzie jest również 
serdecznością w naszych 
słowach, uśmiechu i spojrze-
niu. W sytuacjach życiowych 
nie możemy się tłumaczyć 
niewiedzą, nieznajomością 
Bożego prawa i ewangelicz-
nych zaleceń. To odwieczne 
prawo zostało przypieczętowa-
ne życiem Jezusa Chrystusa, 
który jest „obrazem Boga 
niewidzialnego”. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 

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 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta 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 moŜna 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. 

/greg.22/ 
1000 + Kamila i Ry-
szard Majewscy, Kazi-
mierz  
1130 zbiorowa: chrzty: 
Amelia Witowska, 
Oleg Proksa-
Binkowski; + Bogdan 
Narbut oraz jego zmar-
łych rodziców; + Zofia 
Milczarczyk w 30 dni 
po śm.; + Anna i Alek-
sandra (k) Giedere-
wicz;  
1800 – dz.-bł. w int. 
Huberta i Karola o 
potrzebne łaski 
1800 + Anna Kryńska  
/greg.7/ 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 

60. dni po śm.;  
- dz.-bł. w 67. r. uro-
dzin syna Andrzeja;  

20 lipca, sobota, Bł. 
Czesława, prezbitera, 

wspomnienie 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek  
/greg.21/ 
700 + Anna Kryńska  
/greg.6/ 
1800 + Danuta Korze-
niowska 

21 lipca, 16 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Katarzyna i Józef  
830 + Aleksander Stani-
sław Szymanek  


