
800 + Klemens, Pelagia, 
Wincenty Król, Wiktoria, 
Maria, Julia, Regina, Apo-
lonia 

1800 int. zajęta 
Środa; Uroczystość Naro-
dzenia Św. Jana Chrzci-

cela–24 czerwca 
700 + Marianna Warmińska 
(greg.)  
800 + Janina Trzmiel 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najśw. 
Sercu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najśw. Serca 
Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świecie; 
- dz. błag. pp. Magdaleny i 
Antoniego w 20 r. ślubu z 
prośbą o BoŜe błog. dla 
Joanny, Jana, Jerzego, Julii 
i Justyny; + Janina Toman-
kiewicz i jej córka Stani-
sława(k); + Wiesława(k) w 
15 r. śm. Maria w 1r. śm.; 
+ Jan i Janina Flisek, Zofia 
i Józef Łysikowie; + Hen-
ryk Turek; +Jan Omieciń-
ski; + Wanda Lorińska w 4 
r. śm.; + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karczowie, Jani-
na, Michał Misztalowie 

Czwartek-25 czerwca 
700 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
800  - o zdrowie, BoŜe błog. 
i opiekę Matki Najśw. dla 
Hani i jej najbliŜszych 
1800- dz. błag. w 21 r. 

INTENCJE MSZALNE 

 XII Niedziela 
zwykła  

21.06.2009 

XII Niedziela zwykła– 21 
czerwca 

700   za parafian 
830 + Józef Pełka w 2 r.śm.  
830 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
1000 + Alicja Zdziennicka  
1130 + Stanisława(k) i Jan 
JeŜowscy  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Antonina Kwiatkowska; 
Kacper Rendaszka; Mate-
usz Krzysztof Wojewoda; - 
o zdrowie i BoŜe błog. w 
rocznicę ślubu Marii Anny 
i Krzysztofa Wojewodów; 
– o BoŜe błog. dla Alicji; - 
o BoŜe błog. dla Karoliny z 
racji 25 urodzin; - o szczę-
śliwą operację dla Zbignie-
wa Frąca; - o BoŜe błog. 
dla Palomy, Beaty i Eula-
lii ;+ Wanda i Władysław 
Sierańscy; + Kazimierz 
Bigoszewski w 3. r. śm. i 
zm z rodz; + Dezyderia(k), 
Władysław, Kazimiera, 
Joanna i Fidelisa(k); 
+Dariusz Dąbrowski w 8 
r.śm. 
1800 +Alicja Dymek  
Poniedziałek;- 22 czerwca 
700 + Marianna Warmińska 
(greg.) 
800 – o BoŜe błog. w pracy i 
Ŝyciu osobisty dla Alberta 
1800 + Jan Ruszczyc w 2 
r.śm. 

Wtorek—23 czerwca 
700 + Marianna Warmińska 
(greg.) 

ślubu Marzanny i Wiesła-
wa za otrzymane łaski z 
prośbą o dalszą opiekę dla 
nich i ich dzieci Moniki i 
Cezarego 

Piątek -26 czerwca 
700 + Marianna Warmińska  
(greg.)  
800 + Władysława Lasota 
1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Waldemar Rako-
czy w 30 dni po śm. 

Sobota-27 czerwca 
700 + Władysława(k), Wła-
dysław, Leokadia Wojtyń-
scy, Zofia, Stanisław, 
Marian Wielgo 
800 + Marianna Warmińska 
(greg.) 

1630 ślub 
1800+ Filomena(k), Helena, 
Władysław, Józef oraz ich 
rodzice 

XIII Niedziela zwykła– 
28 czerwca 

700   za parafian; + Włady-
sław Baran z okazji imie-
nin 
830  Int. zajęta  

830 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Job 38,1.8-11 
Chwalmy na wieki 
miłosierdzie Pana. 
2 Kor 5,14-17 
Mk 4, 35-41 

Gdy zapadł wieczór 
owego dnia, Jezus 
rzekł do swoich 
uczniów:„Przeprawm
y się na drugą stro-
nę”. Zostawili więc 
tłum, a Jego zabrali, 
tak jak był w łodzi. 
Także inne łodzie 
płynęły z Nim.  
Naraz zerwał się 
gwałtowny wicher. 
Fale biły w łódź, tak 
że łódź się już napeł-
niała. On zaś spał 
w tyle łodzi na wez-
głowiu. Zbudzili Go 
i powiedzieli do Nie-
go: „Nauczycielu, nic 
Cię to nie obchodzi, 
że giniemy?” On 
wstał, rozkazał wi-
chrowi i rzekł do je-
ziora: „Milcz, ucisz 
się”. Wicher się uspo-
koił i nastała głęboka 
cisza. Wtedy rzekł do 
nich: „Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? 
Jakże wam brak wia-
ry?” Oni zlękli się 
bardzo i mówili jeden 
do drugiego: „Kim 
właściwie On jest, że 
nawet wicher i jezio-
ro są Mu posłuszne?” 

XII Niedziela zwykła;  
21 czerwca 2009 

 
• Dziś od godz. 10.00 przy kościele będzie moŜna 

nabyć ksiąŜki o tematyce religijnej autorstwa p. Izy 
Marciniak, która od wielu lat porusza się na wózku 
inwalidzkim. 
• Chór „Flaminae” i Orkiestra „Sinfonietta Vavra” 

zapraszają dziś o godz. 19.00. w kościele Najśw. 
Serca Pana Jezusa w Falenicy na koncert „The Best 
of Clasisic”. W programie utwory Bacha, Haendla, 
Vivaldiego, Mozarta, Morricone i innych.  
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne spo-

tkanie w następna niedzielę 28 czerwca po Mszy św. 
o godz. 10.00. 
• W przyszłą niedzielę odbędzie się przed naszym 

kościołem zbiórka ofiar do puszki na adaptację po-
mieszczenia Centrum Zdrowia Dziecka na kaplicę 
szpitalną. 
•  Komisja Charytatywna prosi parafian o pomoc. 

Potrzebne są trzy lodówki. Wszyscy którzy mogą 
udzielić tej pomocy proszeni są o zgłoszenie się do 
siostry zakrystianki.  
• Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do  

Ziemi Świętej w dniach 10– 20 październik 2009 r. 
(11 dni) oraz pielgrzymkę do Częstochowy na ogól-
nopolskie spotkanie Rodziny Radia Maryja 12 lipica 
2009 r. BliŜsze informacje i zapisy w kiosku. 
• Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sek-

cja Św. Jana Chrzciciela prowadzi rekrutację na 
niestacjonarne (zaoczne) studia teologiczne w 
trzech specjalnościach: Teologia ogólna, Katechety-
ka oraz Animacja pastoralna. W trosce o katechiza-
cję w naszych parafiach i szkołach a takŜe w trosce 
o przygotowanie świeckich do udziału w Ŝyciu i 
działalności parafii gorąco zachęcamy do podjęcia 
stusiów teologicznych. Kontakt dla kandydatów: 
Dziekanat Papieskiego Wydziału Teologicznego w 
Warszawie: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, czyn-
ny we wtorek, środę i piątek w godz. 9.00-18.00; tel/
fax.:(022) 8699890; e-mail: sekretariat-



pwtpApwtw.mkw.pl; strona internetowa: 
www.pwtw.mkw.pl  
• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym 

sklepiku prasy katolickiej i ksiąŜek o tematyce reli-
gijnej.  
• Serdecznie zapraszamy na NaboŜeństwa Czerwco-

we codziennie o  godz. 17.30. 
 

INNE OGŁOSZENIA 
Przy kościele Rada Osiedla Anin zbiera podpisy pod 
petycją skierowaną do ZTM, o nielikwidowanie linii 
autobusowej 115 na terenie Anin. 
 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  

Skąd się bierze kapłaństwo? – Występki kapłanów oraz 
ich oziębłość w słuŜbie BoŜej osłabiają Kościół więcej niŜ 
zewnętrzne prześladowania – pisze o. Jacek Salij OP. 
Sukces po katolicku – Są sytuacje, kiedy trzeba wstać i nie 
oglądając się na konsekwencje, odwaŜnie powiedzieć, Ŝe 
coś jest złem – mówi NajwyŜszy Rycerz Kolumba w roz-
mowie z Alicją Wysocką. 
„Gość Niedzielny” 
Dobry jak ksiądz-To było kilka dni temu w Hiszpanii. 
Jechaliśmy razem samochodem. - W tym seminarium stu-
diowałem, a teraz tu jest zwykła szkoła, bo nie mamy juŜ 
powołań - wskazał jeden z mijanych budynków. - W naszej 
diecezji prawie wszyscy księŜa to staruszkowie. Leszek 
Śliwa 
„Niedziela”   
Być cieniem kapłana-Oczekujemy świętych kapłanów, 
świadków Zmartwychwstałego, zdolnych do praktykowa-
nia duchowego ojcostwa, a jakŜe często zapominamy, Ŝe 
mamy ich takich, jakich sobie wymodlimy; oni wiszą „na 
nitkach naszej modlitwy”. Rok Kapłański to dla nas, wier-
nych, wezwanie do wytęŜonej modlitwy za kapłanów, 
duchownych – tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu 
bitwy o naszą duszę. Agnieszka Mrozek 
Oblicza Europy- Z badań socjologów wynika, Ŝe wielu 
wolałoby pracować w Polsce niŜ szukać szczęścia w świe-
cie, a rodzinę widywać dzięki rozmowom na Skype, ale 
sytuacja gospodarcza w Polsce nie zostawia wielkiego 
wyboru. Część jednak z rozmysłem decyduje się na Ŝycie 
„wyjechanego”. Nowe moŜliwości rozwoju, dostatnie Ŝy-
cie, poczucie stabilizacji zawodowej i finansowej powodu-
je rzadki rodzaj amnezji. Katarzyna Woynarowska 

Wiara 
 fundamentem Ŝycia   

 
 Jeśli Jezus zarzuca swoim 
uczniom brak wiary. Zarzut 
ten odnosi się przede 
wszystkim do braku wiary 
w Niego jako Syna BoŜego, 
w którym nadeszło króle-
stwo BoŜe i któremu „nawet 
wicher i jezioro są posłusz-
ne”. Wszystkie opowieści 
Ewangelisty Marka o cu-
dach Jezusa mają na celu 
pogłębienie lub obudzenie 
wiary, ale przede wszystkim 
wiary wymagają. Ostatecz-
nie zarzut braku wiary 
przechodzi w zachętę: „Nie 
bójcie się, miejcie tylko 
wiarę”. Jezus mówi zatem, 
Ŝe nigdy nie powinniśmy się 
załamywać – nawet w obli-
czu śmierci. Tylko Jemu 
moŜemy całkowicie zaufać. 
On jest silniejszy niŜ gwał-
towne wichry i wzburzone 
fale jeziora, mocniejszy 
aniŜeli śmierć. Wierzyć 
znaczy więc „nie bać się” 
i „wiedzieć z całą pewno-
ścią”, Ŝe kochający nas Bóg 
jest dla nas zawsze pewnym 
oparciem. Niestety, nasza 
wiara jest zwykle tak samo 
nieugruntowana jak wiara 
uczniów z dzisiejszej Ewan-
gelii. W gruncie rzeczy 
musimy nauczyć się tego 
samego co oni: wyzbyć się 
strachu, wierzyć w Jezusa, 
pokładać w Nim niezłomną 
ufność. On – Zwycięzca 
i Pan – na pewno wstanie, 
zapanuje nad chaosem 
w nas i wokół nas, wybawi 
nas od wszelkich niebezpie-
czeństw. Tylko wiara 
w niego zapewnić nam 
moŜe trwały fundament 
naszego Ŝycia.   
 „Otoczmy troską Ŝycie” Pro-

gram duszpasterski Kościoła w 

Polsce 



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

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 Intencje Kółka RóŜań-
cowego: Int. ogólna: Aby 
chrześcijanie na Bliskim 
Wschodzie mogli Ŝyć swoją 
wiarą w pełni wolności oraz 
być narzędziem pojednania i 
pokoju. Int. misyjna: Aby 
Kościół był zaląŜkiem i ser-
cem pojednanej i tworzącej 
jedną rodzinę BoŜą ludzko-
ści, dzięki świadectwu 
wszystkich wiernych na 
całym świecie. 

1130 – dz. błag. pp. Małgorza-
ty i Andrzeja w rocznicę 
ślubu oraz w intencji dzieci: 
Macieja i Mikołaja   
1300 + Genowefa i Włady-
sław, Hilary i Henryk Chorą-
Ŝowie 
1800 +Jan Kwiatkowski i jego 
rodziców  

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wo-
dzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę 
dusz ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. 
Amen.  

ROK KAPŁAŃSTWA 
W tym roku w szczególny sposób módlmy 
się za kapłanów oraz o nowe, liczne i 
święte powołania. 

MODLITWA DO MATKI BOśEJ  
KAPŁANÓW - JAN PAWEŁ II  

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko 
kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię 
obdarzamy, by oddać cześć Twemu macie-
rzyństwu i wraz z Tobą kontemplować 
Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, 
Święta BoŜa Rodzicielko. Matko Chrystu-
sa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało na-
maszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszo-
nych w sercu - zachowaj kapłanów Matko Zbawiciela. 
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, 
wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego 
chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. 
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się 
do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla 
stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów. 
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego Ŝycia i 
Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy 
Nim, gdy został wywyŜszony ponad ziemię, wyniszczony przez 
jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - 
przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, 
wspomagaj w Ŝyciu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapła-
nów.  Amen. 


