
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 
 

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. 

13 LIPCA, 15 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.12/ 
830 – dz.-bł. w 60 
r.ślubu Włodzimierza 
i Alicji Lipka z prośbą 
o dalsze bł. Boże dla 
cr. 
1000 + Edward Cacko 
w 5 r.śm. 
1130 + Leszek z okazji 
urodzin  
1800 + Tadeusz Wię-
syk w 21 r.śm., Piotr i 
Feliksa(k) Woźnica 

NA UCZTĘ PANA 
Tekst:  
ks. St. Szczepaniec 
Melodia:  
ks. W. Kałamarz 
 

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski, 
Danej przez Boga, najlepszego Ojca, 
Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, 
Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą. 
 
2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu, 
I zakosztujmy niebiańskiego Chleba, 
To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 
Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 
 
3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, 
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia 
I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 
Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli. 
 
4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, 
Moc jednoczenia potęgą Miłości, 
Abyśmy byli świadkami Chrystusa 
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga. 

Józefa i Danuty Ja-
szowskich; + Henryka
(k) Boksa 30 dniu po 
śm.; + Ryszard Zwie-
rowicz w 20 r.śm.;  

12 lipca, sobota,  
Św. Brunona Bonifa-

cego z Kwerfurtu, 
BM, wspomnienie 

700 + Stefania Dodac-
ka /greg.11/ 
1800 + Józef i Stefania 
Falkowscy i zm. z 
rodz. 
1800 + Władysław 
Urawski w 30 dniu po 
śm. 

7 lipca, poniedziałek 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.6/ 
700 – o Miłosierdzie 
Boże dla rodziny 
1800 + Feliksa (k) Bo-
ratyńska i zm. z cr. 
Zackiewiczów 

8 lipca, wtorek,  
Św. Jana z Dukli, 

wspomnienie 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.7/ 
1800 + Franciszek 
Siarkiewicz i zm. z cr. 

9 lipca, środa 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.8/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata 
i prośbą o jego intro-
nizację w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za 
Krucjatą Różańcową, 
aby Polska była wier-
na Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełnia-
jąc swoje Śluby Ja-

INTENCJE MSZALNE 

14 Niedziela 
Zwykła  

06.07.2014 

6 LIPCA, 14 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.5/ 
830 + Dariusz Borow-
ski w 7 r.śm. 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, 

TV Trwam i Naszego 

Dziennika 
1130 zbiorowa: 
chrzty: Mateusz Kyle 
Popek, Wanda Knap, 
Mateusz Wu; - dz.-bł. 
z okazji urodzin Regi-
ny; - o bł. Boże dla 
Bolesława i Teresy 
Mirkowicz w 60 r. 
ślubu; + Stanisława 
(k) i Otalia Molenda 
w 16 r.śm.; + Jan Ka-
miński w 11 r.śm., 
Barbara Sewatko, cr. 
Kamińskich i Pniew-
skich; + Teresa Strze-
szewska w 1 r.śm.; + 
Czesława (k) Ostrow-
ska;  
1800 + Filomena, Wła-
dysław, Helena i ich 
rodzice 

 

snogórskie; - o zdro-
wie i bł. Boże dla Ja-
dwigi i cr.; + Natalia, 
Walenty, Helena, Ju-
lia, Władysław, Irene-
usz, Lucyna Tyl i Ry-
szard; + Roman Bartel 
w 16 r.śm.;  

10 lipca, czwartek 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.9/ 
1800 + Natalia Brodo-
wska-Albingier w pół 
roku po śm. 

11 lipca, piątek,  
ŚW. BENEDYKTA, 

OPATA, patrona 
Europy, święto 

700 + Stefania Dodac-
ka /greg.10/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: - o zdrowie 
i bł. Boże dla Jana z 
okazji urodzin; - w 90 
urodziny Anny Danu-
ty Cyran; - o bł. Boże 
dla cr. w 50 r. ślubu 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  14 Niedzielę Zwykłą 

06.07.2014 r. 
 
•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy 

pomyślnego wypoczynku i radosnego odkrywania 
obecności Boga w przyrodzie i czasie wolnym. 
Jednocześnie przypominamy o obowiązku uczest-
niczenia w niedzielnej mszy św. i uczulamy na 
godny strój w czasie obecności w świątyni. 

•  13.07 - w niedzielę - o godz. 17.30 zapraszamy na 
Różaniec Fatimski. 

•  Od wtorku - 01.07 - z racji wakacyjnego po-
rządku w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. o 
godz. 13.00 w niedziele i o godz. 8.00 w dni po-
wszednie. 

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza człon-
ków i sympatyków Radia Maryja na pielgrzymkę 
do Częstochowy w dniu 13 lipca na ogólnopolskie 
Spotkanie Rodziny Radia Maryja u stóp Jasnogór-
skiej Pani. Bliższe informacje w kiosku przy ko-
ściele. 

•  Zachęcamy do lektury najnowszego, wakacyjnego 
numeru miesięcznika Salve Regina. Polecamy 
szczególnie wywiad z ks. Jackiem Bazarnikiem, 
byłym wikariuszem naszej parafii, a obecnie kape-
lanem w Centrum Zdrowia Dziecka, oraz artykuły 
o miejscach świętych autorstwa naszych parafian. 

•  Dnia 20 września 2014r. wyruszy z naszej parafii 
10-cio dniowa pielgrzymka Śladami Św. Pawła i 
Św. Jana w Turcji. Bliższe informacje w folderze 
na stolikach przy wyjściu z kościoła. 

 
Zapowiedzi przedślubne 

⇒  Tomasz Stefan Dorosz, kawaler z par. św. Józefa 
w Warszawie - Ursusie  
i Julia Natalia Alexandra Maria Józef    Mier - 
Jędrzejowicz, panna z par. tutejszej 

 
Lektura na wakacje 

 Chciałabym zadać pytanie odnośnie nakry-
cia głów przez kobiety w Kościele Katolickim. 
Prawo Kanoniczne z 1917 roku nakazywało ko-
bietom przykrywanie głowy w kościele. Aktualnie 

Za 9,9-10  

Będę Cię wiel-
bił, Boże mój i 
Królu  
Rz 8,9.11-13 

Mt 11,25-30  

 W owym cza-
sie Jezus przemówił 
tymi słowami: Wy-
sławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, 
że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roz-
tropnymi, a objawiłeś 
je prostaczkom. Tak, 
Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodoba-
nie. Wszystko prze-
kazał Mi Ojciec mój. 
Nikt też nie zna Sy-
na, tylko Ojciec, ani 
Ojca nikt nie zna, 
tylko Syn, i ten, ko-
mu Syn zechce obja-
wić. Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weź-
cie moje jarzmo na 
siebie i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem ci-
chy i pokorny ser-
cem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest 
słodkie, a moje brze-
mię lekkie.  

obowiązujący Kodeks z 1983 r. nie zawiera żad-
nych wskazówek na ten temat, w dzisiejszym 
świecie żadna kobieta nie nakrywa już głowy. 
Więc jak powinnam rozumieć słowa św. Pawła: 
„Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, 
niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi 
kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże 
nakrywa głowę! Mężczyzna zaś nie powinien 
nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, 
a kobieta jest chwałą mężczyzny” (1 Kor 11, 5-7). 
Czy to nie jest tak, że sprzeciwiamy się Biblii? 
   
 To prawda, że w Kodeksie z 1983 roku nie 
ma obowiązku nakrywania głów przez kobiety. 
Zwyczaj ten zachował się w wielu krajach. 
W Polsce i w niektórych krajach europejskich 
zwyczaj ten zanikł. Nie oznacza to jednak, że 
istnieje zakaz nakrywania głów w świątyni. Jeśli 
kobieta uważa, że nakrycie głowy jest stosowne, 
to nikt tego oczywiście nie broni. 
 Słowa św. Pawła należy rozumieć 
w pewnym kontekście historycznym 
i środowiskowym. Adresatami tych słów byli 
mieszkańcy Koryntu. Jeśli więc cytuje Pani te 
słowa, to zapewne wie, dlaczego Paweł nakazuje 
pewne zachowania w świątyni. Szczególnie 
w Koryncie. 
 Czy sprzeciwiamy się Biblii? Pan Jezus 
powiedział kiedyś, że cedzimy komara 
a połykamy wielbłąda. Myślę, że nakrycie głowy 
nie jest najbardziej istotnym elementem naszego 
uczestnictwa w Liturgii. O wiele bardziej trzeba 
nam spojrzeć we wnętrze człowieka. Do jego 
sumienia, zrozumienia znaków liturgicznym, 
przeżywania Eucharystii i godnego przyjmowania 
Komunii św. Dopiero wtedy możemy przywiązy-
wać wagę do znaków zewnętrznych. 
 Oczywiście nie zniechęcam do nakrywania 
głowy w Kościele. Może przykład dawany przez 
Panią stanie się inspiracją dla innych kobiet. Wte-
dy ten starożytny i piękny zwyczaj może znów 
zagości w naszych świątyniach. 

ks. Krzysztof 

XIV Niedziela zwykła – 6.07 
 

 Odsłona tajemnicy 
 
 Każdy z nas dobrze 
wie i może sprawdzić to na 
sobie, że wiele naszych trudno-
ści płynie z nieustannego obra-
cania się wokół swojego wiel-
kiego „JA”. Zapominamy o 
liczbie mnogiej „my”! Albo 
mówimy „my”, a myślimy 
wciąż o sobie, lecz to, co osobi-
ste, jest także społeczne, maluje 
twarz zbiorowości, bo wszyscy 
mamy jednego Ojca, który 
obdarza nas swoją miłością. 
Ojcze nasz, Ojcze nas wszyst-
kich, woła cała ziemia, całe 
dzieje ludzkości. Jezus wskazuje 
nam drogę, która może nie 
prowadzi po triumfalnych 
pomnikach, ale z pewnością 
Duch Święty wiedzie do szczę-
śliwego Królestwa pokoju i 
miłości. Czy jednak ludzkość 
jest gotowa przyjąć ubogiego i 
pokornego Mesjasza? O Nim 
mówi pierwsze dzisiejsze Czyta-
nie Słowa. W obecnym czasie 
żyjemy w stałym napięciu, 
pomiędzy ciałem i duchem. 
Człowiek zawieszony jest 
pomiędzy życiem, a śmiercią i 
tak trwać będziemy aż do 
„wyzwolenia duszy od ciała”, 
mówi św. Paweł. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus wyznaje z 
wdzięcznością, że jako Syn 
wszystko otrzymał od Ojca, zna, 
jak nikt inny, tajemnicę Ojca i 
odsłania ją tym, którzy mogą ją 
pojąć: biednym, głodnym i 
utrudzonym. Niestety zakryte 
jest przed nami dno duszy 
każdego człowieka, okoliczno-
ści warunkujące jego czyny i 
głębia Bożej miłości i miłosier-
dzia. Jakże wymownego blasku 
nabiera wołanie Chrystusa w 
d z i s i e j s z e j  E w a n g e l i i : 
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię”. 
To „On zniszczy ... łuk wojenny 
... i pokój ludziom obwieści”. 
Pokój jest darem Boga, ale 
darem nam zadanym do ciągłej 
troski i zabiegań, jest skutkiem 
uciszenia i pokoju ludzkich serc.  


