
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 Elżbieta Łaniewska 

 

Parafialna  

Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 

Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 

 
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. 

1000 zajęta 

1130 zbiorowa: + 

Lidia Wolińska i zm. 

z rodz.: Wolińskich i 

Skórków; + Andrzej 

Maziarski w 30 dniu 

po śm.; + Józef w 

r.śm., z rodz. Bogu-

szewskich, Rogu-

skich, Łęgowskich, 

Teresa i Marian Cy-

bruch;  

1800 + Ryszard i Ka-

mila Majewscy i ich 

rodzice 

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. 

dniu po śm.; + Jerzy 

Głowala w 30 dniu 

po śm.;  

19 lipca, sobota 

700 + Stefania Do-

dacka /greg.18/ 

1700 ślub: Nowicki-

Anioł 

1800 + Bogdan Na-

rbutt i jego rodzice 

20 LIPCA, 16 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Katarzyna i 

Józef  

830 + Stefania Do-

dacka /greg.15/ 

Henrietty z okazji 

imienin 

1800 + Jerzy Pacz-

kowski w 20 r.śm. 

16 lipca, środa, 

NMP z Góry Kar-

mel, wspomnienie 

700 + Stefania Do-

dacka /greg.15/ 

1100 Msza św. i pro-

fesja wieczysta S. 

Magdaleny  

1800  zbiorowa: - w 

intencji wynagradza-

jącej Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świa-

ta i prośbą o jego 

intronizację w na-

szych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyź-

nie  i całym świecie; 

- za Krucjatą Różań-

cową, aby Polska 

była wierna Bogu, 

Krzyżowi i Ewange-

lii wypełniając swoje 

Śluby Jasnogórskie; - 

o zdrowie i bł. Boże 

dla Jadwigi i cr.; + 

Natalia, Walenty, 

INTENCJE MSZALNE 

15 Niedziela 

Zwykła  

13.07.2014 

13 LIPCA, 15 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Stefania Do-

dacka /greg.12/ 

830 – dz.-bł. w 60 

r.ślubu Włodzimie-

rza i Alicji Lipka z 

prośbą o dalsze 

bł.Boże dla cr. 

1000 + Edward Cacko 

w 5 r.śm. 

1130 + Leszek z oka-

zji urodzin  

1800 + Tadeusz Wię-

syk w 21 r.śm., Piotr 

i Feliksa(k) Woźnica 

14 lipca,  

poniedziałek 

700 + Stefania Do-

dacka /greg.13/ 

1800 + Marianna 

Szczepaniak w 6 

r.śm. 

15 lipca, wtorek, 

Św. Bonawentury, 

bpa i dra Kościoła, 

wspomnienie 

700 + Stefania Do-

dacka /greg.14/ 

700 – o wszystkie 

potrzebne łaski dla S. 

Helena, Julia, Włady-

sław, Ireneusz, Lucy-

na Tyl i Ryszard; + 

Marianna Gębska w 

4 r.śm.; + Stefania i 

Władysław Bombik, 

Bożena Samsel i Zo-

fia Kret; + Henryk 

Francman i cr. Franc-

manów; + o bł. Boże 

dla rodzin: Przybysz 

i Wichrowskich;  

17 lipca, czwartek 
700 + Stefania Dodac-

ka /greg.16/ 

1800 + Helena i An-

drzej Pełka, Henryk, 

Zofia, Henryk i Ste-

fan Flejszerowie 

1800 zajęta 

18 lipca, piątek 

700 + Stefania Dodac-

ka /greg.17/ 

1800 zbiorowa za 

zmarłych: + Marek 

Niemiałtowski w 30 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  15 Niedzielę Zwykłą 

13.07.2014 r. 

 

  W dzisiejszą niedzielę żegnamy w naszej parafii 

ks. Michała Czajkowskiego - tegorocznego neo-

prezbitera naszej diecezji, który przez miesiąc za-

stępował ks. Kazimierza - kapelana Instytutu Kar-

diologii. Dziękujemy mu za jego pomoc, ogarniamy 

naszą modlitwą i życzymy Bożego błogosławień-

stwa na jego pierwszej placówce w sąsiednim Ma-

rysinie. 

  13.07 - w niedzielę - o godz. 17.30 zapraszamy na 

Różaniec Fatimski. 

  Za tydzień w niedzielę - 20.07 - gościć będziemy 

natomiast w naszej parafii Ks. Zbigniewa Lenarta 

- kapłana posługującego na Syberii. Po Mszach św. 

będziemy wspierać ofiarami jego duszpasterskie 

potrzeby. 

  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy 

pomyślnego wypoczynku i radosnego odkrywania 

obecności Boga w przyrodzie i czasie wolnym. 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku uczestni-

czenia w niedzielnej mszy św. i uczulamy na godny 

strój w czasie obecności w świątyni. 

  W najbliższą środę - 16.07 - we wspomnienie 

NMP z  Góry Karmel o godz. 11.00 Msza św., w 

czasie której S. Magdalena ze zgromadzenia Św. 

Rodziny z Bordeaux złoży swoją profesję wieczy-

stą. Serdecznie zapraszamy parafian i polecamy 

profeskę modlitwie wszystkich! 

  Z racji wakacyjnego porządku w lipcu i sierpniu 

nie ma Mszy św. o godz. 13.00 w niedziele i o 

godz. 8.00 w dni powszednie. 

  Zachęcamy do lektury najnowszego, wakacyjnego 

numeru miesięcznika Salve Regina. Polecamy 

szczególnie wywiad z ks. Jackiem Bazarnikiem 

oraz artykuły o miejscach świętych autorstwa na-

szych 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. 

 

Iz 55,10-11 

Na żyznej ziemi 

ziarno wyda 

plony 

Rz 8,18-23 

Mt 13,1-23  

 Tego dnia Jezus 

wyszedł z domu i 

usiadł nad jeziorem. 

Wnet zebrały się koło 

Niego tłumy tak wiel-

kie, że wszedł do łodzi 

i usiadł, a cały lud stał 

na brzegu. I mówił im 

wiele w przypowie-

ściach tymi słowami: 

Oto siewca wyszedł 

siać. A gdy siał niektó-

re [ziarna] padły na 

drogę, nadleciały ptaki 

i wydziobały je. Inne 

padły na miejsca skali-

ste, gdzie niewiele 

miały ziemi; i wnet 

powschodziły, bo 

gleba nie była głębo-

ka. Lecz gdy słońce 

wzeszło, przypaliły się 

i uschły, bo nie miały 

korzenia. Inne znowu 

padły między ciernie, 

a ciernie wybujały i 

zagłuszyły je. Inne w 

końcu padły na ziemię 

żyzną i plon wydały, 

jedno stokrotny, dru-

gie sześćdziesięcio-

krotny, a inne trzy-

dziestokrotny. Kto ma 

uszy, niechaj słucha!  

Lektura na wakacje 

 

Oświadczenie  

Biskupa Warszawsko-Praskiego  

Arcybiskupa Henryka Hosera SAC 

Solidarność z prof. Bogdanem Chaza-

nem, 10 lipca 2014 r. 
 Odmowa pozbawienia życia niepełno-
sprawnego dziecka poczętego metodą in vitro 
ma być przyczyną zwolnienia z pracy lekarza 
o najwyższych kwalifikacjach, dyrektora Szpi-
tala Świętej Rodziny, profesora Bogdana Cha-

zana. Cieszy się on poparciem tysięcy kobiet, 
dzieci i rodzin, które okazywały i okazują mu 
swą wdzięczność i uznanie. Profesor Chazan 
został nazwany przez swe pacjentki 
„Przyjacielem życia”. Wspierają go również 
liczne środowiska lekarskie, wierne integralnie 
pojmowanej Przysiędze Hipokratesa. Zobowią-
zuje ona lekarza do bezwarunkowej ochrony 
każdego życia ludzkiego. 
Dziecko w okresie prenatalnym nie przestaje 
być człowiekiem i pacjentem, bez względu na 

stan zdrowia i bez względu na czyjejkol-
wiek uznaniowe decyzje. Nikt nie jest panem 
życia drugiego człowieka i wszelkie inne dobra 
osobowe są drugorzędne i pochodne wobec 
faktu istnienia człowieka. Budzi zdumienie 
nadgorliwość władz wykonawczych, które nie-
rzadko wykazują pobłażliwość i opieszałość 
w stosunku do nagannych czynów o dużo 
większym kalibrze, niż rzekome izolowanie 
pacjentki od informacji ogólnodostępnej, 
szczególnie w takim mieście, jakim jest War-
szawa. 

Kara wymierzona szpitalowi w wysokości 70 
000 zł i pozbawienie profesora Chazana stano-
wiska dyrektora szpitala jest etycznie nie do 
przyjęcia, nieuzasadniona i nieproporcjonalna. 
Jest niesprawiedliwa, absurdalna i wątpliwa 
prawnie. 
Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej woli 
do zamanifestowania poparcia ściganemu pro-
fesorowi medycyny i do solidarności z nim. 
Wszystkich polecam Opatrzności Bożej. 

Abp Henryk Hoser SAC 

Biskup Warszawsko-Praski 

XV Niedziela zwykła – 13.07 

 

 Słowo drogowskazem 

 

 Prorok Izajasz w pierwszym 

dzisiejszym czytaniu rysuje nam 

obraz, jak wyglądają sytuacje i 

jakie stany ducha ludzkiego 

wpływają na koleje losów słowa 

Bożego. Zna Prorok tych, dla 

których słowo Boże zdaje się być 

od początku czymś obcym i 

niestrawnym. Widzi tych, którzy 

przyjmują to słowo w przypływie 

płytkiego entuzjazmu, czy jakie-

goś podmuchu emocji, lecz 

szybko zniechęcają się potem, 

załamują i wysychają. Ciemną 

barwą podkreśla tych, którzy nie 

pozwalają zaowocować słowu 

Bożemu, zaduszani rozmaitymi 

troskami, kłopotami i obowiązka-

mi. W jasnym świetle przedstawia 

tych, dla których słowo Boże jest 

drogowskazem i bodźcem właści-

wego postępowania. Dla Kościoła 

jednak nie ma nic ważniejszego 

nad głoszenie słowa Bożego. 

Święty Paweł Apostoł powie 

nawet: „Nie posłał mnie Chrystus, 

abym chrzcił, lecz abym głosił 

Ewangelię” (1Kor 1,17). Przez 

głoszenie bowiem Ewangelii 

realizuje się Boży zamysł wobec 

człowieka, a więc i chrzest. Aby 

zwrócić się do Boga trzeba 

uwierzyć, aby uwierzyć, to trzeba 

usłyszeć Jego Orędzie. A więc 

muszą być ludzie, którzy będą Je 

głosić. Kościół, jak doświadczony 

rolnik, wie, że plon posianego 

słowa zależy od wielu czynników. 

Chrystus wspomina dziś o praw-

dach najbardziej oczywistych, ale 

Kościół wierzy w wewnętrzną 

moc i dynamikę głoszonego 

słowa. Problem zaczyna się przy 

spotkaniu słowa Bożego z czło-

wiekiem. Stać się dla tego Słowa 

żyzną i podatną ziemią – to 

przyjąć Go z głębokim pragnie-

niem i pozwolić, by Ono nas 

kształtowało. Słowo przeznaczo-

ne jest dla człowieka, bo tylko w 

nim może zakiełkować. Człowiek 

zaś przeznaczony jest dla Słowa, 

bo tylko przez niego może wydać 

owoce. A wiec najpierw trzeba 

przyjąć Słowo, usłyszeć Go, a 

później pokonać wiele trudności, 

aby się w nas realizowało i 

przyniosło plon stokrotny. 
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