
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. 

830 zajęta 
1000 – Aby uchodźcy, 
zmuszeni do opuszcze-
nia swoich domów z 
powodu przemocy, 
znaleźli wielkoduszną 
gościnę, a ich prawa 
były chronione oraz by 
chrześcijanie w Oce-
anii głosili z radością 
wiarę wszystkim lu-
dom kontynentu 
1130 + Grażyna Nie-
wiadomska w 4 r.śm. 
1800 + Anna Suwalska 

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. 

Karcz; 
26 lipca, sobota, Św. 

Joachima i Anny, 
rodziców NMP, wspo-

mnienie 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.25/ 
1800 + Krzysztof Sko-
rupski, Stanisław, Irena 
i Hanna Gójscy 

27 LIPCA, 17 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + cr.: Paczuskich, 
Gałeckich i Kosieradz-
kich 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.25/ 

1800 + Ryszard i Kami-
la Majewscy i ich ro-
dzice 
21 lipca, poniedziałek 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.20/ 
1800 + Kazimierz Gą-
siorowski w 11 r.śm. 
22 lipca, wtorek, Św. 

Marii Magdaleny, 
wspomnienie 

700 + Stefania Dodac-
ka /greg.21/ 
1800 + Franciszek i 
Władysława(k) Smo-
larczyk, zm. z rodz. 
Smolarczyk, Zaremba i 
Kopeć 
23 lipca, środa, ŚW. 
BRYGIDY, zakonni-
cy, patronki Europy, 

święto  
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.22/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata i 
prośbą o jego introni-
zację w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą 

INTENCJE MSZALNE 

16 Niedziela 
Zwykła  

20.07.2014 

20 LIPCA, 16 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Katarzyna i Józef  
830 + Stefania Dodac-
ka /greg.15/ 
1000 + Władysław 
Krawczyk w 3 m-ce po 
śmierci 
1130 zbiorowa: 
chrzest – Emilia Anna 
Frankowska; - o zdro-
wie i Boże bł. dla Kry-
styny, Hanny i cr.; - o 
Bł. Boże i zdrowie dla 
Jana i Jacka Kalinow-
skich; - dz. bł. z okazji 
urodzin i imienin Mi-
rosławy Anny; + Le-
okadia, Franciszek, 
Stanisław i Marcin; + 
Lidia Wolińska i zm. z 
rodz.: Wolińskich i 
Skórków; + Andrzej 
Maziarski w 30 dniu 
po śm.; + Józef w 
r.śm., z rodz. Bogu-
szewskich, Roguskich, 
Łęgowskich, Teresa i 
Marian Cybruch; + 
Wincenty i Katarzyna, 
Barbara Kalinowscy, 
Halina Sędek, + Alek-
sandra (k) Pyzińska w 
8 r.śm. 

Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając swoje Ślu-
by Jasnogórskie; - o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Jadwigi i cr.; + Natalia, 
Walenty, Helena, Julia, 
Władysław, Ireneusz, 
Lucyna Tyl i Ryszard;  

24 lipca, czwartek, 
Św. Kingi, dziewicy, 

wspomnienie 

700 + Stefania Dodac-
ka /greg.23/ 
1800 + dusze w cz. cier-
piące i konające 
25 lipca, piątek, ŚW. 
JAKUBA APOSTO-

ŁA, święto 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.24/ 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Jadwiga 
Dobrzyńska w 1 r.śm.; 
+ Hanna Orkisz z oka-
zji imienin; + Janina i 
Michał Misztal, Stefa-
nia, Jan i Zdzisław 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  16 Niedzielę Zwykłą 

20.07.2014 r. 
 
• Dziś w naszej wspólnocie parafialnej gościmy ks. 

Zbigniewa Lenarta z Syberii. Niech Słowo Boże 
zasiane w naszych sercach przyniesie w naszym 
życiu plon obfity. Ofiarami złożonymi na jego ręce 
wspomagać będziemy dzieło misyjne Kościoła na 
Wschodzie. Bóg zapłać. 

• W przyszłą niedzielę - 27 lipca-  za wstawiennic-
twem Św. Krzysztofa, będziemy modlić się za 
wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz 
święcić pojazdy po każdej Mszy św. Zebrane ofiary 
wspomogą zakup środków transportu dla misjonarzy 
organizowany przez Kościelne Stowarzyszenie 
MIVA. Samochody, motocykle, skutery czy rowery 
poświęcać będziemy przy wyjeździe z parkingu. 

•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy 
pomyślnego wypoczynku i radosnego odkrywania 
obecności Boga w przyrodzie i czasie wolnym. Jed-
nocześnie przypominamy o obowiązku uczestnicze-
nia w niedzielnej mszy św. i uczulamy na godny 
strój w czasie obecności w świątyni. 

•  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. Zapisy na piel-
grzymkę od dzisiaj w zakrystii przy których prosimy 
o numer PESEL. 

• Zapowiedzi Przedmałżeńskie 
⇒ Krzysztof Andrzej Smoliński, kawaler z Urzędowa i 

Beata Ewa Kozłowska, panna z par. tutejszej 
⇒ Marcin Tomasz Miecznikowski, kawaler z par. tu-

tejszej i Małgorzata Joanna Pietras, panna z Nowego 
Dworu Mazowieckiego 

 
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-

Mdr12,13.16-19 

Panie, Ty jesteś 
dobry i łaskawy 
Rz 8,26-27 

Mt 13,24-43  

 Jezus opowiedział 
tłumom tę przypowieść: Króle-
stwo niebieskie podobne jest 
do człowieka, który posiał 
dobre nasienie na swej roli. 
Lecz gdy ludzie spali, przy-
szedł jego nieprzyjaciel, nasiał 
chwastu między pszenicę i 
odszedł. A gdy zboże wyrosło i 
wypuściło kłosy, wtedy pojawił 
się i chwast. Słudzy gospodarza 
przyszli i zapytali go: Panie, 
czy nie posiałeś dobrego 
nasienia na swej roli? Skąd 
więc wziął się na niej chwast? 
Odpowiedział im: Nieprzyja-
zny człowiek to sprawił. Rzekli 
mu słudzy: Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go? A 
on im odrzekł: Nie, byście 
zbierając chwast nie wyrwali 
razem z nim i pszenicy. Po-
zwólcie obojgu róść aż do 
żniwa; a w czasie żniwa po-
wiem żeńcom: Zbierzcie 
najpierw chwast i powiążcie go 
w snopki na spalenie; pszenicę 
zaś zwieźcie do mego spichle-
rza. (…) Tym, który sieje dobre 
nasienie, jest Syn Człowieczy. 
Rolą jest świat, dobrym nasie-
niem są synowie królestwa, 
chwastem zaś synowie Złego. 
Nieprzyjacielem, który posiał 
chwast, jest diabeł; żniwem jest 
koniec świata, a żeńcami są 
aniołowie. Jak więc zbiera się 
chwast i spala ogniem, tak 
będzie przy końcu świata. Syn 
Człowieczy pośle aniołów 
swoich: ci zbiorą z Jego króle-
stwa wszystkie zgorszenia i 
tych, którzy dopuszczają się 
nieprawości, i wrzucą ich w 
piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. 
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć 
będą jak słońce w królestwie 
Ojca swego. Kto ma uszy, 
niechaj słucha!  

sprawnego dziecka poczętego metodą in 
vitro ma być przyczyną zwolnienia z pracy 
lekarza o najwyższych kwalifikacjach, dy-
rektora Szpitala Świętej Rodziny, profeso-
ra Bogdana Chazana. Cieszy się on popar-
ciem 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. Zobowiązuje ona 
lekarza do bezwarunkowej ochrony każde-
go życia ludzkiego. 
Dziecko w okresie prenatalnym nie prze-
staje być człowiekiem i pacjentem, bez 
względu na stan zdrowia i bez względu na 
czyjejkolwiek uznaniowe decyzje. Nikt nie 
jest panem życia drugiego człowieka 
i wszelkie inne dobra osobowe są drugo-
rzędne i pochodne wobec faktu istnienia 
człowieka. Budzi zdumienie nadgorliwość 
władz wykonawczych, które nierzadko wy-
kazują 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 
Warszawa. 
Kara wymierzona szpitalowi w wysokości 
70 000 zł i pozbawienie profesora Chazana 
stanowiska dyrektora szpitala jest etycznie 
nie do przyjęcia, nieuzasadniona 
i nieproporcjonalna. Jest niesprawiedli-
wa, absurdalna i wątpliwa prawnie. 
Zachęcam Kolegów Lekarzy i ludzi dobrej 
woli do zamanifestowania poparcia ściga-
nemu profesorowi medycyny i do solidar-
ności z nim. Wszystkich polecam Opatrz-
ności Bożej. 

Abp Henryk Hoser SAC 
Biskup Warszawsko-Praski 

XVI Niedziela zwykła – 20.07 
 

 Świadomość przyszłości 
 
 Miłość wszechmogącego Boga, 
a obecność zła na ziemi, to jedno 
z największych i najdrażliwszych 
problemów człowieka. Potężny i 
dobry Bóg pozwala błądzić 
ludzkiej wolności. Pozwala na 
złe intencje, na złe czyny i na 
powstawanie wiekami istnieją-
cych złych struktur i instytucji. 
Już dzieci uczą się tej prymityw-
nej mądrości, że za pieniądze 
można w tym świecie kupić 
prawie wszystko. Ironicznie 
mówi się, że w ludzkiej historii 
najbardziej stabilną jest dążność 
do władzy, pieniądza i sławy. Zło 
jest wszędzie, a dobro jest nie-
uchwytne dla kamery, promieniu-
je blaskiem ukrytym i jest szczę-
ściem wewnętrznym. Kąkol i 
wszelkie chwasty rosną nie tylko 
z pszenicą, a ta koegzystencja 
jest ciągłą walką. Tej mądrej 
walki uczy nas dzisiejsza przypo-
w i e ś ć  e w a n g e l i c z n a . 
„Nazywajcie zawsze zło i dobro 
po imieniu” – głosi w 1983 r. z 
Częstochowy św. Jan Paweł II. 
Ileż to rewolucji i przewrotów 
dokonuje się w imię dobra, 
równości i sprawiedliwości. 
Chrystus uczy nas cierpliwości, 
aż do żniwa. To wielka i mądra 
walka.  „Twoja potęga i wszech-
władza sprawia, że wszystko 
oszczędzasz” – słyszymy dziś w 
pierwszym Czytaniu liturgicz-
nym. Zechciejmy Bogu zawie-
rzyć czas, kształt i rodzaj przy-
szłego zwycięstwa, a wobec tego 
oceanu zła nie jest to łatwe. 
Prośba „Ojcze nasz”, „Przyjdź 
Królestwo Twoje” będzie naj-
głębszą prośbą naszych pragnień. 
Najtrudniejszym do zrozumienia 
jest fakt, że dobry i miłosierny 
Ojciec czeka z wyrywaniem 
chwastów aż do żniwa. Nasz 
Papież – św. Jan Paweł II przy-
pomina nam: „Człowiek bowiem 
każdy idzie przed siebie... Iść 
przed siebie, to znaczy nie tylko 
ulegać wymogom czasu, pozosta-
wiać stale za sobą przeszłość: 
dzień wczorajszy, rok, lata, 
stulecia... lecz mieć świadomość 
celu”, jaki nam stworzył Jezus 
Chrystus. (Kraków 1979r). 


