
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. 

Dziennika 
1130 zbiorowa: 
chrzty: Tomasz Sokal, 
Antoni Wirtek; - dz.-
bł. w r. ślubu Tomka i 
Izy Kowynia z prośbą 
o bł. Boże dla cr.; - dz. 
za otrzymane łaski z 
prośbą o Boże bł., 
zdrowie i wszelkie 
łaski dla Mateusza z 
okazji 18-tych urodzin; 
+ Marian Fluksik w 11 
r.śm. i zm. z rodziny 
1800 + Robert Cieślak 
w 39 r.śm., Anna, Ha-
lina, Edward Rusinow-
scy 

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. 

Wałkowicz 
1700 ślub: Lewandow-
ski-Kałaska  
1800 + Bronisław, Bro-
nisława (k), Jan i ich 
rodzice 

3 SIERPNIA, 18 
NIEDZIELA ZWY-

KŁA 
700 + Maria Kowalska 
w 3 r.śm. 
830 + Helena Pełka /
greg.1/ 
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam i Naszego 

cińska w 10 r.śm. i zm. 
z jej najbliższej rodzi-
ny 

30 lipca, środa 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.29/ 
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 
Różańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając swoje 
Śluby Jasnogórskie; - o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Jadwigi i cr.; + Nata-
lia, Walenty, Helena, 
Julia, Władysław, Ire-
neusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard;  

31 lipca, czwartek, 
Św. Ignacego 

z Loyoli, prezbitera, 
wspomnienie 

700 + Stefania Dodac-
ka /greg.30/ 
1800 – dz.-bł. w 50 r. 

INTENCJE MSZALNE 

17 Niedziela 
Zwykła  

27.07.2014 

27 LIPCA, 17 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + cr.: Paczuskich, 
Gałeckich i Kosieradz-
kich 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.25/ 
830 + Maria Jarosław-
ska i cr. Jarosławskich 
i Buksowiczów 
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 
28 lipca, poniedziałek 
700 + Stefania Dodac-
ka /greg.27/ 
1800 + Ryszard Trze-
ciakowski w 5 r.śm. 
29 lipca, wtorek, Św. 
Marty, wspomnienie  

700 + Stefania Dodac-
ka /greg.28/ 
1800 + Elżbieta Cha-

ślubu Janusza i Stefanii 
Mazurkiewiczów o 
zdrowie i Boże bł. dla 
cr. 
1 sierpnia, piątek, Św. 
Alfonsa Marii Ligu-
oriego, bpa i dra Ko-
ścioła, wspomnienie 

700 – o powołania do 
SRM 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + za 
wszystkich żołnierzy, 
powstańców i osoby 
cywilne, którzy zginęli 
w czasie Powstania 
Warszawskiego; + 
Zofia i Feliks Kućmaj, 
cr.: Chodowskich i 
Lewandowskich;  

2 sierpnia, sobota 
700 – wynagradzająca 
800 + Jadwiga Borow-
ska w 4 r.śm., Zofia i 
Roman Piechna 
1500 ślub: Dyoniziak-
Denis 
1600 ślub: Fabisiak-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  17 Niedzielę Zwykłą 

27.07.2014 r. 
 
• Dziś w niedzielę - 27 lipca-  za wstawiennictwem 

Św. Krzysztofa, będziemy modlić się za wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego oraz święcić 
pojazdy po każdej Mszy św. Zebrane ofiary wspo-
mogą zakup środków transportu dla misjonarzy 
organizowany przez Kościelne Stowarzyszenie 
MIVA. Samochody, motocykle, skutery czy rowe-
ry poświęcać będziemy przy wyjeździe z parkin-
gu. 

• W najbliższy piątek 1 sierpnia przypada 70. rocz-
nica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak 
co roku, w godzinie W – 17.00 rozlegną się dzwo-
ny w warszawskich parafiach, zawyją syreny 
i zatrzyma się ruch na ulicach. O tej samej godzi-
nie środowiska powstańcze, ostatni żyjący uczest-
nicy Powstania i przedstawiciele władz cywilnych 
oddadzą hołd Powstańcom. Włączmy się ten znak 
naszej pamięci i czci dla poległych także przez 
naszą modlitwę w ich intencji.  
Msza św. w intencji poległych w wyniku Powsta-
nia o godz. 18.00.  

•  2 sierpnia we wspomnienie MB Anielskiej można 
uzyskać odpust „Porcjunkuli”. W tym dniu 
świątynię parafialną należy nawiedzać z sercem 
pojednanym z Bogiem w sakramencie pokuty; z 
pragnieniem doświadczenia łaski odpustu zupeł-
nego, o który prosił Św. Franciszek; ze szczerym 
postanowieniem przemiany ducha, tzn. wyzbycia 
się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, na-
wet powszedniego oraz chęcią trwania przy Bogu 
w łasce uświęcającej. To podstawowe warunki 
uzyskania odpustu zupełnego. Nie można go bo-
wiem otrzymać niejako „automatycznie”, przez 
samo zewnętrzne wykonanie jakiegoś uczynku, 
ale musi on być aktem obejmującym całego czło-
wieka i całe jego życie. Następnie należy przyjąć 
Ciało Pańskie, odmówić „Wierzę w Boga” oraz 
pomodlić się w intencjach określonych przez Ojca 
świętego. 

1 Krl 3, 5. 7-12 
Jakże miłuję 

prawo Twoje, 

Panie.  
Rz 8, 28-30  
Mt 13, 44-52 

Jezus opowiedział 
tłumom taką przypowieść:  
«Królestwo niebieskie 
podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł go 
pewien człowiek i ukrył 
ponownie. Uradowany 
poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił tę rolę.  
Dalej, podobne jest króle-
stwo niebieskie do kupca, 
poszukującego pięknych 
pereł. Gdy znalazł jedną 
drogocenną perłę, poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, 
i kupił ją».«Dalej, podobne 
jest królestwo niebieskie 
do sieci, zarzuconej w 
morze i zagarniającej ryby 
wszelkiego rodzaju. Gdy 
się napełniła, wyciągnęli ją 
na brzeg i usiadłszy, dobre 
zebrali w naczynia, a złe 
odrzucili. Tak będzie przy 
końcu świata wyjdą anioło-
wie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą w 
piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów.  
Zrozumieliście to wszyst-
ko?».  
Odpowiedzieli Mu: «Tak 
jest».  
A On rzekł do nich: 
«Dlatego każdy uczony w 
Piśmie, który stał się 
uczniem królestwa niebie-
skiego, podobny jest do 
ojca rodziny, który ze 
swego skarbca wydobywa 
rzeczy nowe i stare». 

•  W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i 
sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek od godz. 
6.30 i 17.30. W sobotę różaniec o godz. 6.30. 

•  Wszystkich sierpniowych pielgrzymów zmie-
rzających z różnych miejsc Polski do sanktuariów 
maryjnych polecamy wspólnym modlitwom wier-
nych. 

•  Z racji też na sierpień weźmy sobie do serca sło-
wa Apelu Trzeźwości. 

•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzy-
my pomyślnego wypoczynku i radosnego odkry-
wania obecności Boga w przyrodzie i czasie wol-
nym. Jednocześnie przypominamy o obowiązku 
uczestniczenia 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. Cena: 4400 zł + 160 euro. 
Bliższe informacje w folderze na stolikach przy 
wyjściu z kościoła. Zapisy na pielgrzymkę od 
dzisiaj w zakrystii i kancelarii parafialnej przy 
których prosimy o podanie numeru PESEL. 

• Przez dwie kolejne niedziele 3 i 10 sierpnia Para-
fialny Caritas zbierać będzie przybory szkolne, 
artykuły piśmienne i dary pieniężne na wyprawki 
szkolne dla dzieci z rodzin potrzebujących. Bar-
dzo prosimy o wsparcie aby wszystkie dzieci 
mogły radośnie rozpocząć Nowy Rok szkolny. 
Kosze wystawione będą przy wejściu do Kościo-
ła. 

• Zapowiedzi Przedmałżeńskie 
⇒ Krzysztof Andrzej Smoliński, kawaler z Urzędo-

wa i Beata Ewa Kozłowska, panna z par. tutejszej 
⇒ Marcin Tomasz Miecznikowski, kawaler z par. 

tutejszej i Małgorzata Joanna Pietras, panna z 
Nowego Dworu Mazowieckiego 

⇒ Fredy Christian Furst, kawaler i Bożena Alicja 
Niewczas, panna, oboje z par. tutejszej 

⇒ Piotr Samel-Kowalik, kawaler z Augustowa i 
Izabella Dorota Granowska, panna z par. tutejszej 

XVII Niedziela zwykła – 27.07 
 

 Mądrość życia 
 
  
 Z dzisiejszych Czytań Słowa 
dowiadujemy się o próbach 
wyboru, które mają decydować 
o całym życiu. Jest to swoisty 
test na życiową mądrość. Praw-
dziwa mądrość zaś jest czymś 
więcej niż sztuką życia. Zdoby-
wamy ją, gdy wśród radości i 
cierpień, z wielkim wysiłkiem 
uczymy się dróg Bożych i 
ludzkich, poznając również 
samych siebie. Mądrość jest 
nieodzownym darem, aby nasze 
życie było udane. Kto mądrości 
szuka – znajdzie ją na właści-
wych drogach. Chodzi tu o 
pojmowanie Bożych tajemnic 
sercem i rozumem. Nasze 
codzienne doświadczenie 
mądrości winno posiadać swe 
źródło we Wszechmocnej 
Mądrości Bożej. A więc, ktoś 
chcąc nauczyć się mądrości, już 
musi być mądry, bo wartości 
największe zdobywa się przez 
przekroczenie samego siebie, a 
„Bóg współdziała z tymi, którzy 
Go miłują…” (Czyt. II). Przy-
powieść o ukrytym skarbie w 
roli, o drogocennej perle, o sieci 
zarzucanej w morze – ma nas 
nauczyć, że Królestwo Boże ma 
bezcenną wartość i dla jego 
osiągnięcia warto poświęcić 
wszystko. Tak uczynił Salomon 
– wybierając dar mądrości. Gdy 
się modlimy o Królestwo Boże, 
prosimy o mądrość obiektywne-
go widzenia świata i siebie.  
Uczymy się pokornie Bożych i 
ludzkich dróg aż do śmierci, 
aby nasze życie było udane i 
rosło „w potęgę i siłę”. A nasze 
życie nie mieści się w ciasnych 
ramach między narodzeniem a 
śmiercią. Jest zakotwiczone w 
Bogu i mamy stawać się podob-
nymi do Chrystusa. To czyni w 
nas Duch Święty „według 
miary miłości i wiary”. Kto 
odkrył ten skarb i zrozumiał – 
jest jakby szalony z radości – 
gotów wszystko za nią oddać 
byle pozyskać Boga – Najwyż-
sze Dobro. 


