
700 + Stefania i Włady-
sław Osiak, Włodzimierz 
Kołakowski i zm. z ich 
rodzin 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.3/ 
1800 + Barbara Prokop 

3 lipca, środa,  
ŚW. TOMASZA  

APOSTOŁA, święto 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.4/ 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o Boże bł. i 
potrzebne łaski, opiekę 
MB na każdy dzień życia 
dla solenizantek: Haliny 
Klimkiewicz i Haliny 
Popielskiej (prośba Teresy 
i Józi); - o Boże bł. dla 
Marty w 20. r. urodzin; - o 
zdrowie i bł. Boże dla cr. 
Ireny oraz zgodę w mał-
żeństwie Ludmiły i Grze-
gorza; - o zdrowie, bł. 
Boże i szczęśliwą opera-
cję dla Marii; + Stefania 

INTENCJE MSZALNE 

13 Niedziela  
Zwykła 

30.06.2013 

30 czerwca, 13 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jerzy Szybka  
/greg.30/ 
830 + Helena i Bolesław 
Abramowscy, Janina i 
Edmund Waleccy, Stani-
sława (k) i Czesław Mro-
czek, Otylia i Stanisław 
Abramowscy 
1000 – Aby Światowe Dni 
Młodzieży, które będą 
odbywać się w Brazylii, 
zachęcił wszystkich mło-
dych chrześcijan do sta-
wania się uczniami i mi-
sjonarzami Ewangelii, a 
na całym kontynencie 
azjatyckim otwierały się 
drzwi przed posłańcami 
Ewangelii 
1130 – o bł. Boże dla Pio-
tra Modlińskiego z okazji 
imienin 
1300 – dz. w 35 r. ślubu 
Jerzego i Anny o bł. Boże 
dla cr. 
chrzest: Piotr Jan Salwa 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.1/ 

1 lipca, poniedziałek 
700 – o powołania do SS 
Rodziny Maryi 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.2/ 
1800 + Tadeusz w 3 r.śm., 
Marianna i Waldemar 
Hoffman, Helena Pazio 

2 lipca, wtorek 

Walencka w 1. r. śm.; + 
Zofia Gałka w 1. r.śm.; 

4 lipca, czwartek 
700 + Halina Godlewska w 
okazji imienin  
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.5/ 

5 lipca, piątek 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.6/ 
1800 zbiorowa: - o zdro-
wie i bł. Boże dla Wiktorii 
Sowa w 20. r. urodzin;   
6 lipca, sobota, Bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej, 
dziewicy, wspomnienie 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.7/ 
1700 ślub: Rogowski-
Woźniak  
1800 + Władysław i Hele-
na oraz ich rodzice 
1900 ślub: Lahonel-
Strzelecka 
7 lipca, 14 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Feliksa (k) Boratyń-
ska i Franciszek Siarkie-
wicz 
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  13 Niedzielę Zwykłą 

30.06.2013 r. 
 
• Dziś, tj. w ostatnią niedzielę miesiąca - 30 

czerwca - ofiarami  na tacę będziemy wspierali 
budującą się parafię Św. Benedykta na Sadulu. 
Serdeczne Bóg zapłać. 

•  Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdżają-
cym na wakacje pomyślnego wypoczynku i ra-
dosnego odkrywania obecności Boga w przyro-
dzie i czasie wolnym. Jednocześnie przypomina-
my o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej 
mszy św. i uczulamy na godny strój w czasie 
obecności w świątyni. 

•  Od poniedziałku - 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. 

•  W kiosku parafialnym są do nabycia książki 
poświęcone formacji duchowej pracowników 
służby zdrowia. Zapraszamy! Biuro Radia Mary-
ja organizuje pielgrzymkę w dniu 14 lipca 2013-
r. na Jasną Górę na spotkanie ogólnopolskie 
Rodziny Radia Maryja. Bliższe informacje w 
kiosku. 

• Nasza Parafia wraz z całym dekanatem Aniń-
skim przygotowuje się do peregrynacji figury 
MB Loretańskiej. Peregrynacja jest ważnym 
znakiem naszej wiary przeżywanej w Roku Wia-
ry. Peregrynacja w naszym dekanacie rozpocz-
nie się od naszej parafii w sobotę 20 lipca ok. 
godz. 17.40 na granicy naszej parafii, u początku 
ul. Rzeźbiarskiej. Szczegółowy program jest 
podany na osobnym folderze, na stoliku przy 
wyjściu z kościoła. W związku z uroczystym 
odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, prosimy 
Jubilatów, którzy obchodzą w bieżącym roku 
swój Złoty lub Srebrny Jubileusz Małżeństwa o 
zgłoszenie się w kancelarii parafialnej lub zakry-
stii. Serdecznie dziękujemy Radzie Duszpaster-
skiej naszej parafii za przygotowanie programu 

1 Krl 

19,16b.19-21; 

Ga 5,1.13-18; 

Łk 9,51-62 
Gdy dopełnił się czas Jego 
wzięcia [z tego świata], 
postanowił udać się do 
Jerozolimy i wysłał przed 
sobą posłańców. Ci wybrali 
się w drogę i przyszli do 
pewnego miasteczka sama-
rytańskiego, by Mu przygo-
tować pobyt. Nie przyjęto 
Go jednak, ponieważ zmie-
rzał do Jerozolimy. Widząc 
to, uczniowie Jakub i Jan 
rzekli: Panie, czy chcesz, a 
powiemy, żeby ogień spadł 
z nieba i zniszczył ich? 
Lecz On odwróciwszy się 
zabronił im. I udali się do 
innego miasteczka. A gdy 
szli drogą, ktoś powiedział 
do Niego: Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz! 
Jezus mu odpowiedział: 
Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne - gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć. Do innego 
rzekł: Pójdź za Mną! Ten 
zaś odpowiedział: Panie, 
pozwól mi najpierw pójść i 
pogrzebać mojego ojca! 
Odparł mu: Zostaw umar-
łym grzebanie ich umar-
łych, a ty idź i głoś króle-
stwo Boże! Jeszcze inny 
rzekł: Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi naj-
pierw pożegnać się z moimi 
w domu! Jezus mu odpo-
wiedział: Ktokolwiek przy-
kłada rękę do pługa, a 
wstecz się ogląda, nie 
nadaje się do królestwa 
Bożego. 



peregrynacji. 
• "Wspólnota Przymierze”, działająca przy parafii 

Św. Benedykta w Wawrze-Sadulu, zaprasza 
dzieci i młodzież na obóz letni, który odbędzie 
się w dniach 3-17 sierpnia w Borach Tuchol-
skich nad Jeziorem Charzykowskim. Koszt: 
1300 zł. Istnieje możliwość dofinansowania. 
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 501-
614-215." 

• W najbliższą niedzielę - 07 lipca gościć będzie-
my w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Jana 
Bagińskiego - misjonarza z Lwowa.  

• Na zakończenie Roku Wiary, który ogłosił Oj-
ciec Święty nasza parafia organizuje w dniach 5
-12 października pielgrzymkę do Ziemi Św. i 
Jordanii. Bliższe informacje można znaleźć na 
ulotce na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Tomasz Niewiadomski, kawaler i Katarzyna 

Pliszka, panna, oboje z par. tutejszej 
⇒ Michał Kazimierz Glinka, kawaler z par. tutej-

szej i Marta Aleksandra Czarnecka, panna z 
Radomia 

⇒ Marek Szwast, kawaler z parafii Iwla i Małgo-
rzata Katarzyna Hoffman, panna z par. tutej-
szej 

XIII Niedziela zwykła – 30.06 
 

 Żyć z nadzieją 
 
 W dziś czytanym Słowie 
Bożym widzimy energię prze-
mieniającą człowieka i widzi-
my dziwne okoliczności uru-
chomiania tej energii. Usłyszeć 
Słowo – znaczy to Słowo 
przyjąć, jak płaszcz proroka 
Eliasza, jak ducha wolności, o 
którym wspomina Paweł 
Apostoł, jak drogę, którą idzie 
Chrystus. Wychodzi to Słowo 
od Boga i do Boga prowadzi. 
U Boga nie ma wczoraj ani 
jutro. Zawsze jest dziś przenik-
nięte tą samą mądrością i 
miłością Bożą. Wiele słyszymy 
słów dzisiejszych mędrców 
mylących się często w tym, co 
dotyczy ludzkiego życia i jego 
przeznaczenia. Nie mówiąc już 
o tym, że nigdy nie mają „tak 
za tak”, „nie za nie” bez wielo-
znaczenia. Słowo Boże zawie-
ra pełnię prawdy i wierności. 
Nie ma w nim cienia chwiejno-
ści, kłamstwa i niewierności, 
„urzeczywistnia swoje posła-
nie” i jest naszą nadzieją. 
Nieustannie żyjemy jakąś 
nadzieją, a pokładana w Sło-
wie Bożym mylić się nie może. 
Ona daje siłę do podejmowania 
trudów i pokój sercom ufają-
cym. W zależności od tego, co 
się umiłowało i komu zaufało 
– czyni wielkim i wolnym. 
Każdy z nas ma jednak swoje 
własne, indywidualne powoła-
nie. Jest ono niejako włożone 
w naszą naturę, dyspozycje, 
zamiłowania i możliwości. 
Bogactwo usposobień, talen-
tów i skłonności jest wśród 
ludzi ogromne. Wolno się nam 
jednak angażować tylko w to, 
co potrafimy, co nie przerasta 
naszych możliwości. Ale 
prawdziwa wolność jest zdolna 
do radykalnych decyzji. 
„Błogosławmy Pana, który dał 
nam rozsądek, bo serce napo-
mina nas nawet nocą” (PS 16). 



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. 

we narodziny Zuzanny z 
prośbą o bł. Boże dla 
mamy Małgorzaty, ojca 
Tomasza i cr.; + Dariusz 
Borowski w 6 r.śm.; + 
Leszek z racji urodzin; + 
Otolia i Stanisława (k) 
Molenda; + Henryk Pasoń 
w 1.r. śm.; + rodziców 
Zarzeckich i Wysokiń-
skich; + Aleksandra (k) w 
79.r. śm., Florian w 70. r. 
śm. cr. Strzelczyków;  
1800 + Edward Cacko w 4 
r.śm. i zm. z cr. 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.8/ 

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. 

1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Ra-

dia Maryja, TV Trwam, 

Naszego Dziennika  
1130 zbiorowa: chrzest: 
Patrycja Kijewska, Kinga 
Szczypiór; - o bł. Boże dla 
Reginy Modlińskiej z 
okazji urodzin; - dz.-bł. w 
30. r. ślubu Teresy i Lesz-
ka, Beaty i Mariusza i ich 
rodzin; - dz.-bł. w 59. r. 
ślubu Teresy i Bolesława 
Mirkowicz; - o bł. Boże w 
83. urodziny dla Marianny 
oraz wnuka – O. Tobiasza 
misjonarza pracującego w 
Argentynie; - o bł. Boże 
dla cr. Zarzeckich i Strzel-
czyków; - dz. za szczęśli-


