
prośbą o bł. Boże dla 
mamy Małgorzaty, ojca 
Tomasza i cr.; - o pomoc i 
błogosławieństwo Boże w 
pewnej sprawie prosi 
Jerzy; + Dariusz Borowski 
w 6 r.śm.; + Leszek z racji 
urodzin; + Otolia i Stani-
sława (k) Molenda; + 
Henryk Pasoń w 1.r. śm.; 
+ rodziców Zarzeckich i 
Wysokińskich; + Aleksan-
dra (k) w 79.r. śm., Flo-
rian w 70. r. śm. cr. Strzel-
czyków;  
1800 + Edward Cacko w 4. 
r. śm. i zm. z całej rodziny 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.8/ 

8 lipca, poniedziałek; 
Św. Jana z Dukli, wspo-

mnnienie 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.9/ 
1800 + Jerzy Zalewski, 
Robert Cieślak, Anna, 
Halina i Edward Rusinow-
scy 

9 lipca, wtorek 
700 + Roman Bartel 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.10/ 

10 lipca, środa, święto 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.11/ 
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela  
Zwykła 

07.07.2013 

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 
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, Na-

szego Dziennika  
1130 zbiorowa: chrzest: 
Patrycja Kijewska, Kinga 
Szczypiór; - w intencji 
lekarzy weterynarii rocz-
nika 1968 w 45. rocznicę 
ukończenia studiów na 
Warszawskim Wydziale 
Weterynarii, a szczególnie 
o łaskę życia wiecznego w 
szczęśliwości dla ś.p. 
Jerzego Zająca; - o bł. 
Boże dla Reginy Modliń-
skiej z okazji urodzin; - 
dz.-bł. w 59. r. ślubu Tere-
sy i Bolesława Mirkowicz; 
- dz.-bł. w 30. r. ślubu 
Teresy i Leszka, Beaty i 
Mariusza i ich rodzin; - o 
bł. Boże w 83. urodziny 
dla Marianny oraz wnuka 
– O. Tobiasza misjonarza 
pracującego w Argenty-
nie; - o bł. Boże dla cr. 
Zarzeckich i Strzelczy-
ków; - dz. za szczęśliwe 
narodziny Zuzanny z 

świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie i całym świecie; - za 
Krucjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o zgodę w mał-
żeństwie Ludmiły i Grze-
gorza; - o zdrowie i bł. 
Boże dla cr. Strogusz; + 
Weronika i Alfons Waw-
rzyniak, Janina i Franci-
szek Nowacki, Elżbieta, 
Marianna, Mateusz i Stani-
sław Arlak;  

11 lipca, czwartek; Św. 
Banedykta, Opata, pa-
trona Europy, święto 

700 – o zdrowie i bł. Boże 
dla cr. Okrój, Petryńskich, 
Klejna, Indernalik i Haza 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.12/ 

12 lipca, piątek; Św. 
Brunona Bonifacego z 
Kwerfurtu, BM, wspo-

mnienie 
700 – o bł. Boże, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Zosi w 
1. urodziny 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  14 Niedzielę Zwykłą 

07.07.2013 r. 
 
• Dziś - 07 lipca gościmy w naszej 

wspólnocie parafialnej Ks. Jana Bagiń-
skiego - misjonarza ze Lwowa. Ofiara-
mi do puszki po Mszy Św. możemy 
wspomóc naszych rodaków na Kre-
sach, a w przyszłą niedzielę gościć bę-
dziemy Ks. Zbigniewa Lenarta z Ka-
zachstanu. 

•  Od poniedziałku - 01.07 - z racji wa-
kacyjnego porządku w lipcu i sierp-
niu nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 
w niedziele i o godz. 8.00 w dni po-
wszednie. 

• 13 lipca (sobota) zapraszamy do 
wspólnej modlitwy na Różańcu Fa-

timskim po wieczornej Mszy św.  
•  Biuro Radia Maryja organizuje piel-

grzymkę w dniu 14 lipca 2013r. na Ja-
sną Górę na spotkanie ogólnopolskie 
Rodziny Radia Maryja. Bliższe in-
formacje w kiosku. 

• Nasza Parafia wraz z całym dekanatem 
Anińskim przygotowuje się do pere-
grynacji figury MB Loretańskiej. 
Peregrynacja jest ważnym znakiem 
naszej wiary przeżywanej w Roku 
Wiary. Peregrynacja w naszym deka-
nacie rozpocznie się od naszej parafii 
w sobotę 20 lipca ok. godz. 17.40 na 

Iz 66,10-14c; 

Ga 6,14-18; 

Łk 10,1-

12.17-20 
Jezus wyznaczył jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch i wysłał 
ich po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości, 
dokąd sam przyjść zamierzał. 
Powiedział też do nich: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotni-
ków na swoje żniwo. Idźcie, oto 
was posyłam jak owce między 
wilki. Nie noście z sobą trzosa 
ani torby, ani sandałów; i nikogo 
w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy 
do jakiego domu wejdziecie, 
najpierw mówcie: Pokój temu 
domowi! Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz 
pokój spocznie na nim; jeśli nie, 
powróci do was. W tym samym 
domu zostańcie, jedząc i pijąc, co 
mają: bo zasługuje robotnik na 
swoją zapłatę. Nie przechodźcie z 
domu do domu. Jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie i przyjmą was, 
jedzcie, co wam podadzą; uzdra-
wiajcie chorych, którzy tam są, i 
mówcie im: Przybliżyło się do 
was królestwo Boże. Lecz jeśli 
do jakiego miasta wejdziecie, a 
nie przyjmą was, wyjdźcie na 
jego ulice i powiedzcie: Nawet 
proch, który z waszego miasta 
przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że 
bliskie jest królestwo Boże. 
Powiadam wam: Sodomie lżej 
będzie w ów dzień niż temu 
miastu. Wróciło siedemdziesięciu 
dwóch z radością mówiąc: Panie, 
przez wzgląd na Twoje imię, 
nawet złe duchy nam się poddają. 
Wtedy rzekł do nich: Widziałem 
szatana, spadającego z nieba jak 
błyskawica. Oto dałem wam 
władzę stąpania po wężach i 
skorpionach, i po całej potędze 
przeciwnika, a nic wam nie 
zaszkodzi. Jednak nie z tego się 
cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że 
wasze imiona zapisane są w 
niebie. 



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 Ju-
bilatów, którzy obchodzą w bieżącym 
roku swój Złoty lub Srebrny Jubileusz 
Małżeństwa o zgłoszenie się w kance-
larii parafialnej lub zakrystii. Serdecz-
nie dziękujemy Radzie Duszpaster-
skiej naszej parafii za przygotowanie 
programu peregrynacji. 

• Na zakończenie Roku Wiary, który 
ogłosił Ojciec Święty nasza parafia 
organizuje w dniach 5-12 października 
pielgrzymkę do Ziemi Św. i Jorda-
nii. Bliższe informacje można znaleźć 
na ulotce na stolikach przy wyjściu z 
kościoła. Zapisy na pielgrzymkę roz-
poczną się od połowy sierpnia. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Michał Kazimierz Glinka, kawaler z 

par. tutejszej i Marta Aleksandra 
Czarnecka, panna z Radomia 

⇒ Marek Szwast, kawaler z parafii Iwla 
i Małgorzata Katarzyna Hoffman, 
panna z par. tutejszej 

⇒ Jarosław Włodzimierz Szczepański, 
kawaler z Warszawy i Ewa Marzena 
Jastrzębska, panna z par. tutejszej 

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

XIV Niedziela zwykła – 7.07 
 

 Obowiązek 
 
 Łatwiej jest zbudować dom 
niż zreformować społeczność 
i odnowić ducha. Rozdartemu 
i zniechęconemu ludowi 
prorok Izajasz mówi dziś w 
pierwszym czytaniu o nadziei 
lepszego jutra. Nową przy-
szłość tworzy Bóg przez 
nowych ludzi. Tylko On 
może odnowić oblicze ziemi, 
tchnąć nowe życie, pokój i 
radość. Dziś te słowa są dla 
nas. Wraz z pędzącym cza-
sem otrzymujemy coraz to 
nowe niepowtarzalne zadania. 
Uczniowie Jezusa powinni 
zwiastować nowość i świe-
żość życia, „po życie sięgać 
nowe”, zwiastować pokój i 
pojednanie. Od momentu 
męki i śmierci Jezusa winni-
śmy się starać o to, aby sta-
wać się nowym stworzeniem 
chlubiącym się z Krzyża i aby 
sercami naszymi „rządził 
pokój Chrystusowy z całym 
swoim bogactwem”. Posyła-
jąc swoich uczniów Jezus 
daje im wskazania, które 
pozostaną na zawsze aktual-
ne. Dzisiejsza liturgia daje 
nam okazję do przemyślenia 
naszych zadań na dziś i na 
wielkie jutro. Obowiązek 
głoszenia światu Chrystusa 
spoczywa nie tylko na kapła-
nach, ale na wszystkich 
członkach Kościoła w co-
dziennej postawie życiowej. 
Tak uczy Sobór Wat. II. Co 
zaniesiemy światu? Posłu-
chajmy, co mówi Chrystus w 
dz i s i e j sze j  Ewange l i i : 
„najpierw mówcie: pokój 
t e m u  d o m o w i ” . 
„Uzdrawiajcie chorych”, 
„śpieszcie z pomocą każde-
mu, kto tej pomocy potrzebu-
je”. I co zostało w nas z tych 
słów? 



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. 

14 lipca, 15 NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

700 + Stefania i Władysław 
Bombik, Helena Sobieraj, 
Bożena Samsel i Zofia 
Kret 
830 zajęta (prosimy podać 
intencję) 
1000 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.15/ 
1130 + Grażyna Niewia-
domska w 3. r. śm.  
1800 + Tadeusz Więsyk w 
20. r.śm., Feliksa (k) i 
Piotr Woźnica 

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. 

700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.13/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Czesław Bombik 
w 1 r.śm.; + Jan Kozłow-
ski w 30. dni po śm.; + 
Stefania, Jan, Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal 

13 lipca, sobota; św. 
pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta, 

wspomnienie 
700 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.14/ 
1700 - dz.-bł. PP Piotra i 
Grażyny Niedziółka w 40. 
r. ślubu 
1800 zajęta (prosimy podać 
intencję) 


