
700 + Krystyna Saganek 

800  + Marianna Warmiń-

ska (greg.) 

1800 zbiorowa: + Ma-

rianna Zalewska 

Wtorek—30 czerwca 
700 + Marianna Warmiń-

ska (greg.) 

800 – dz.bł. za 30 lat 

wspólnie przeŜytych z 

prośbą o BoŜe błog. na 

dalsze lata 

1800 +Marek GrąŜka 
Środa- 1 lipca 

700 + Czesława Ostrow-

ska (greg.)  
1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najśw. Sercu Pana Jezu-

sa za grzechy całego 

świata; - o intronizację 

Najśw. Serca Pana Jezu-

sa w naszych sercach, 

rodzinach, parafii, oj-

czyźnie  i całym świecie; 

- dz. wszystkich piel-

grzymów do Lichenia; + 

Stefania i Władysław 

Osiakowie, + Włodzi-

mierz Kołakowski; + 

Henryka(k) Kretowicz; + 

Janina Mazur z okazji 

urodzin 

Czwartek-2 lipca 
700 + Czesława Ostrow-

ska (greg.)  
1800 + Dariusz Borowski 

w 2 r.śm. 

INTENCJE MSZALNE 

 XIII Niedziela 
zwykła  

28.06.2009 

XIII Niedziela zwykła– 
28 czerwca 

700   za parafian; + Wła-

dysław Baran z okazji 

imienin 
830  - o zdrowie i bł. BoŜe 

dla Piotra i całej rodziny  

830 + Marianna Warmiń-

ska  (greg.) 
1000 Intencje Kółka 
RóŜańcowego: Int. ogól-
na: Aby chrześcijanie na 

Bliskim Wschodzie mo-

gli Ŝyć swoją wiarą w 

pełni wolności oraz być 

narzędziem pojednania i 

pokoju. Int. misyjna: 
Aby Kościół był zaląŜ-

kiem i sercem pojednanej 

i tworzącej jedną rodzinę 

BoŜą ludzkości, dzięki 

świadectwu wszystkich 

wiernych na całym świe-

cie. 

1130 – dz. błag. pp. Mał-

gorzaty i Andrzeja w 

rocznicę ślubu oraz w 

intencji dzieci: Macieja i 

Mikołaja   
1300 + Genowefa i Wła-

dysław, Hilary i Henryk 

ChorąŜowie 

1800 +Jan Kwiatkowski i 

jego rodzice  
Poniedziałek; Uroczy-
stość Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła- 29 

czerwca 

Piątek; Święto Św. To-
masza, apostoła - 3 

lipca 
700 + Czesława Ostrow-

ska (greg.)  
1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Stanisława(k) 

Molenda; + Regina Jedy-

nak w 30 dni po śm. 

Sobota- 4 lipca 
700 + Czesława Ostrow-

ska (greg.)  
1600 ślub 
1700 ślub 
1800+ Jan Kamiński w 6 

r.śm., Leokadia i Feliks 

Kamińscy 
XIV Niedziela zwykła– 

5 lipca 
700   za parafian; + Cze-

sława Ostrowska (greg.)  
830  +Janina i Edmund 

Waleccy, Julia i Ksawe-

ry Dmowscy  

1000 - Intencja Radia 

Maryja 

1130 zbiorowa: chrzest: 

Gabriela Karolina Łez-

ki;- o zdrowie dla Pauli;  

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Mdr 1,13-15;2,23-24 

Sławię Cię, Panie, 
bo mnie wybawiłeś. 
2 Kor 8,7.9.13-15 
Mk 5, 21-24.35b-43 

Gdy Jezus przeprawił się z 
powrotem łodzią na drugi 
brzeg, zebrał się wielki tłum 
wokół Niego, a On był jesz-
cze nad jeziorem. Wtedy 
przyszedł jeden z przełożo-
nych synagogi, imieniem 
Jair. Gdy Go ujrzał, upadł 
Mu do nóg i prosił usilnie: 
„Moja córeczka dogorywa, 
przyjdź i połóż na nią ręce, 
aby ocalała i żyła”. Poszedł 
więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim. Przyszli lu-
dzie do przełożonego syna-
gogi i donieśli: „Twoja 
córka umarła, czemu jesz-
cze trudzisz Nauczyciela?” 
Lecz Jezus słysząc, co mó-
wiono, rzekł przełożonemu 
synagogi: „Nie bój się, tylko 
wierz”. I nie pozwolił niko-
mu iść z sobą z wyjątkiem 
Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego. Tak przyszli 
do domu przełożonego 
synagogi. Wobec zamiesza-
nia, płaczu i głośnego zawo-
dzenia wszedł i rzekł do 
nich: „Czemu robicie zgiełk 
i płaczecie? Dziecko nie 
umarło, tylko śpi”. 

I wyśmiewali Go. Lecz On 
odsunął wszystkich, wziął 
z sobą tylko ojca, matkę 
dziecka oraz tych, którzy 
z Nim byli, i wszedł tam, 
gdzie dziecko leżało. Ująw-
szy dziewczynkę za rękę, 
rzekł do niej: „Talitha 
k u m ” ,  t o  z n a c z y : 
„Dziewczynko, mówię ci, 
wstań”. Dziewczynka na-
tychmiast wstała i chodziła, 
miała bowiem dwanaście 
lat. I osłupieli wprost ze 
zdumienia. Przykazał im też 
z naciskiem, żeby nikt 
o tym nie wiedział, i polecił, 
aby jej dano jeść. 

XIII Niedziela zwykła;  
28 czerwca 2009 

• Rozpoczął się okres wakacji. Wszystkim udającym się na 

wakacje Ŝyczymy dobrej i słonecznej pogody oraz udane-

go wypoczynku. Podczas wakacji nie zapominajmy 

o obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele oraz 

w uroczystości kościelne. 

• W okresie wakacyjnym, od lipca do końca sierpnia, nie 

będzie Mszy św. w niedzielę  o godz. 13.00, oraz Mszy 

św. w tygodniu o godz. 8.00. 

• Dziś przed naszym kościołem prowadzona jest zbiórka do 

puszki na adaptację pomieszczenia w Centrum Zdrowia 

Dziecka na kaplicę szpitalną. 

•  Rodzina RóŜańcowa zaprasza dziś na comiesięczne spo-

tkanie po Mszy św. o godz. 10.00. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  

• Jutro (29 czerwca) przypada uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła, która kończy w Kościele Katolic-

kim Rok św. Pawła. Tego dnia modlimy się  szczególnie 

w intencji PapieŜa Benedykta XVI. Ofiary zaś składane na 

tacę przeznaczone są na Stolicę Apostolską (tzw. święto-

pietrze).  

• W środę odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe 
wszystkich biorących udział w pielgrzymce do Lichenia. 

Msza św. o godz. 18.00 odprawiana będzie w ich intencji.  

• W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek 

i sobota miesiąca.W czwartek o godz. 15.00 wystawienie 

Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia BoŜego. 

Na zakończenie adoracji RóŜaniec.  

•  Komisja Charytatywna prosi parafian o pomoc. Potrzebne 

są trzy lodówki. Wszyscy którzy mogą udzielić tej pomo-

cy 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 ogólnopolskie spotkanie 

Rodziny Radia Maryja 12 lipica 2009 r. BliŜsze informa-

cje i zapisy w kiosku. 

• Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja 
Św. Jana Chrzciciela prowadzi rekrutację na niestacjo-
narne (zaoczne) studia teologiczne w trzech specjalno-

ściach: Teologia ogólna, Katechetyka oraz Animacja pa-

storalna. W trosce o katechizację 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 kandyda-

tów: Dziekanat Papieskiego Wydziału Teologicznego w 

Warszawie: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, czynny 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 sklepi-

ku prasy katolickiej i ksiąŜek o tematyce religijnej.  
• Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tm roku NaboŜeń-

stwa Czerwcowe godz. 17.30. 
• W trosce o czystość kościoła przypominamy, aby nie 

opierać nóg o klęcznik. 
• Pani Aldona Kraus, w imieniu własnym oraz organizato-

rów IV Spotkania Przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego,  
dziękuje wszystkim uczestnikom i gościom za udział w 

tym pięknym spotkaniu . Więcej informacji o IV Spotka-

niu… w tygodniku Idziemy. 
 

Zapowiedzi przedślubne 
Piotr Zientara, kawaler z parafii tutejszej i Marta Cud-
nik, panna z parafii BoŜego Ciała w ŁomŜy 

Jarosław Zalewski, kawaler z parafii Imienia NMP w 

Międzylesiu i Anna Dalecka, panna z parafii tutejszej 
 

INNE OGŁOSZENIA 
 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  

Stop pornografii - Ci, którzy czują się chrześcijanami 

wiedzą, Ŝe grzeszyć moŜna myślą, mową, uczynkiem, ale 

takŜe zaniedbaniem. MoŜemy wspólnie występować prze-

ciwko niegodnym metodom czerpania zysków przez duŜe 

koncerny - mówi Rafał Porzeziński ze Stowarzyszenia 

Twoja Sprawa, działającego przeciw zalewowi pornografii 

w kioskach. 

Pełny tekst Listu Ojca Świętego Benedykta XVI na rozpo-
częcie Roku Kapłańskiego.  
„Gość Niedzielny” 

„Niedziela”   
Bóg chce totalności- Jeśli wolontariat, to działanie, słuŜba 

na rzecz drugiego człowieka, to konkretny, widoczny 

efekt. A gdyby tak...wolontariat modlitwy? Wielu powie: – 

To nie dla mnie, siedzieć i nic nie robić – strata czasu. Są 

na szczęście tacy, którzy powiedzą: – Strata, ale za to jaka! 

I dla kogo! K. Jadczyk 

Co pozostanie z Roku św. Pawła- Dla wielu św. Paweł 

kojarzy się jedynie z nawróceniem pod Damaszkiem.O 

wiele waŜniejsze jest dalsze 30 lat apostolskiej działalności 

św. Pawła, kiedy to na co dzień zmagał się i weryfikował 

swoje nawrócenie. Ta głęboka więź i wierność Chrystuso-

wi przysporzyła mu wiele cierpień, aŜ w końcu doprowa-

dziła do męczeńskiej śmierci. A. Stelmasiak 

Dotyk Ŝycia   
  

Jezus dokonał tych dwóch 
cudów nie po to, byśmy 

uwierzyli, Ŝe w Nim Bóg 

daje nam wspólnotę Ŝycia 
ze sobą, sięgającą poza 

śmierć. Jezus czyni wszyst-

ko, by to nowe Ŝycie było 
wyczuwalne przez bezpo-

średni kontakt z człowie-

kiem, wyraŜający się przez 
dotyk, ujęcie za rękę. 

Uzdrawia przede wszystkim 
bliskość, jaką Jezus obdarza 

człowieka, jak teŜ Jego 

pełne miłości spojrzenie, 
przywracające twarz, na 

której od razu znowu zaczy-

na malować się Ŝycie godne 
człowieka. Wyciągnięta 

ręka Jezusa przypomina akt 

stworzenia, jest wskazaniem 
na stwarzającą i jednocze-

śnie podtrzymującą Ŝycie 

rękę Boga. Jezus nie boi się 
dotknąć śmierci. Wchodzi w 

świat, w którym śmierć ma 

władzę, wnika w sytuację 
człowieka dotkniętego 

śmiercią. Dotknięciu towa-

rzyszy zawsze słowo, które 
pełne tego, co zapowiada. 

Ewangelista, opowiadając 

nam historię tych dwóch 
cudów, nie chce, byśmy byli 

tylko biernymi widzami. 

Wzywa nas, byśmy przyglą-
dając się uzdrawiającym, 

wskrzeszającym dłoniom 

Jezusa, spojrzeli takŜe i na 
nasze ręce. Ewangelista 

woła: Nie wyłączajcie siebie 

z tych wydarzeń! Wzorujcie 
się na czynach Jezusa! „Ta 

perspektywa nadaje sens 

pracy tych, którzy na roz-
maite sposoby z miłością 

zajmują się chorymi i cier-

piącymi: lekarzy, pielęgnia-
rzy, badaczy, farmaceutów, 

wolontariuszy” (Jan Paweł II).   

 „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. 
- dz. błag. w 55 r. ślubu 

Teresy i Bolesława Mirko-

wicz z prośbą o dalszą 

opiekę Matki BoŜej i BoŜe 

błog.; + męŜa Jerzego 

Melsztyńskiego, rodziców; 

Stanisława(k) i Jan Koło-

dziejczyk, braci: Jerzy, 

Marian, Tadeusz Koło-

dziejczyk, siostra: Jadwiga 

Gawrońska-Urdel z d. 

Kołodziejczyk, dziadko-

wie: Adam i Weronika 

Kołodziejczyk, rodzice: 

Hipolita(k) i Franciszkek 

Melsztyńskich i c.r. Melsz-

tyńskich; + Stanisława(k) i 

Władysław Grochala 

1800 +Filomena, Katarzy-

na, Władysław oraz ich 

rodzice 

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

Istota naboŜeństwa do Serca Jezusowego 

„Kościół Rzymski widzi w tym naboŜeństwie symbol 

miłości Boga ku ludziom. Chciałby takŜe rozbudzić 

w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu po-

przez to naboŜeństwo. Nadto sam Chrystus nadał 

temu naboŜeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma 

nas ono uwraŜliwiać na grzech, mobilizować w imię 

miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagra-

dzania za tych, którzy najwięcej ranią BoŜe Serce. 

Jest więc to naboŜeństwo znakiem czasu, poniewaŜ 

wzywa do odpowiedzialności 

zbiorowej za losy Królestwa Bo-

Ŝego na ziemi i wyzwala najszla-

chetniejsze wysiłki apostolstwa”. 

Teksty liturgiczne zaś do tego 

naboŜeństwa zostały ułoŜone 

przez komisję teologów pod oso-

bistym kierunkiem papieŜa Piusa 

XI, który zmarł w 1939 r. W na-

szym kraju są one nadal obecne w 

kościołach, co niewątpliwie jest 

zasługą naszych duszpasterzy.  

Ks. Wincenty Zaleski SDB, „Rok 

kościelny”, t. 2, s. 72. 


