
czyk, dziadkowie: 
Adam i Weronika Ko-
łodziejczyk, rodzice: 
Hipolita(k) i Francisz-
kek Melsztyńskich i 
c.r. Melsztyńskich; + 
Stanisława(k) i Włady-
sław Grochala 
1800 +Filomena, Kata-
rzyna, Władysław oraz 
ich rodzice 
Poniedziałek; 6 lipca 

700 + Marianna w 6 
r.śm, Stanisław i Stefa-
nia 
180 0  + Czesława 
Ostrowska (greg.) 

Wtorek – 7 lipca 
700 + Maria Danuta 
Łysiak w 30 dni po 
śm. 
180 0  + Czesława 
Ostrowska (greg.) 

Środa - 8 lipca 
70 0  + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introni-
zację Najśw. Serca 
Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i 

INTENCJE MSZALNE 

 XIV Niedziela 
zwykła  

05.07.2009 

XIV Niedziela zwykła
– 5 lipca 

700   za parafian; + 
Czesława Ostrowska 
(greg.)  
830  +Janina i Edmund 
Waleccy, Julia i Ksa-
wery Dmowscy  

1000 – dz. za 15 lat 
działalności Anińskiej 

Rodziny Radia Maryja, 
w intencji kapłanów 
naszej parafii w Roku 
Kapłańskim, o łaskę 
wytrwania i wzrastania 
w powołaniu 
1130 zbiorowa: chrzest: 
Gabriela Karolina Łez-
ki;- o zdrowie dla Pau-
li;  - dz. błag. w 55 r. 
ślubu Teresy i Bolesła-
wa Mirkowicz z prośbą 
o dalszą opiekę Matki 
BoŜej i BoŜe błog.; - o 
szczęśliwy pobyt na 
wakacjach dla 
Agnieszki; + męŜa 
Jerzego Melsztyńskie-
go, rodziców; Stanisła-
wa(k) i Jan Kołodziej-
czyk, braci: Jerzy, Ma-
rian, Tadeusz Koło-
dziejczyk, siostra: Ja-
dwiga Gawrońska-
Urdel z d. Kołodziej-

całym świecie; + ElŜ-
bieta, Marianna i Ma-
teusz Arlak, Jan Przy-
bysz, Alfons i Weroni-
ka Wawrzyniak, Fran-
ciszek Nowacki; + 
Janina i Ryszard Kru-
pińscy; + Julian, Alek-
sander Kokoszka, Ro-
man Jędrzejewicz, 
Janusz Pajączkowski, 
Bonifacy Adamski, 
Józef Słomka 

Czwartek - 9 lipca 
700 + Roman Bartel  
180 0  + Czesława 
Ostrowska (greg.) 

Piątek - 10 lipca 
70 0  + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Czesława 
(k) Ostrowska w 1 
r.śm. 

Sobota - 11 lipca 
700 + Władysław Pod-

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Ez 2,2-5;  

Do Ciebie, BoŜe, 
wznoszę moje oczy 

2 Kor 12,7-10;  

Mk 6,1-6 

XIV Niedziela zwykła;  
5 lipca 2009 

 
• Rozpoczynamy czas zasłuŜonych wakacji. Spędza-

my je w wielu miejscach i na róŜnorakie sposoby. 
Czas wakacji, to takŜe czas obozów harcerskich, na 
których Harcerki i Harcerze zdobywają nie tylko 
sprawności harcerskie, ale takŜe wiedzę o historii 
Polski, kształtują swoje dojrzałe postawy i wzrastają 
w wierze i miłości. Pragniemy dziś skierować nasz 
wzrok i nasze serca na Wileńszczyznę. Na dawne 
tereny Rzeczypospolitej, gdzie Ŝyje wielu Polaków. 
Ich sytuacja jest znacznie trudniejsza niŜ nasza – nie 
tylko w sensie materialnym. Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej od wielu lat, w róŜny sposób pró-
buje pomagać harcerzom polskim i ich rodzinom, 
Ŝyjącym na tych terenach.  

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek 
przed naszym kościołem jest przeznaczona właśnie na 
ten cel. 

Za wszystkie ofiary pienięŜne i modlitwę 
składamy serdeczne Bóg zapłać i pozdrawiamy har-
cerskim Czuwaj.  Związek Harcerstwa Rzeczypo-

spolitej 

• 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. 
• Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim ofiaro-

dawcom za ofiary na adaptację pomieszczenia na 
kaplicę w Centrum Zdrowia Dziecka. Nasza parafia 
przekazała ks. kapelanowi CZD 1285 zł.. Dziękuje-
my równieŜ za Świętopietrze—320 zł. 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• Komisja Charytatywna prosi parafian o pomoc. Po-

trzebne 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. 

Jezus przyszedł do 
swego rodzinnego 
miasta. A towarzy-
szyli Mu Jego ucznio-
wie. Gdy nadszedł 
szabat, zaczął na-
uczać w synagodze; a 
wielu, przysłuchując 
się, pytało ze zdzi-
wieniem: Skąd On to 
ma? I co za mądrość, 
która Mu jest dana? I 
takie cuda dzieją się 
przez Jego ręce. Czy 
nie jest to cieśla, syn 
Maryi, a brat Jakuba, 
Józefa, Judy i Szymo-
na? CzyŜ nie Ŝyją tu u 
nas takŜe Jego sio-
stry? I powątpiewali 
o Nim. A Jezus mó-
wił im: Tylko w swo-
jej ojczyźnie, wśród 
swoich krewnych i w 
swoim domu moŜe 
być prorok tak lekce-
waŜony. I nie mógł 
tam zdziałać Ŝadnego 
cudu, jedynie na kil-
ku chorych połoŜył 
ręce i uzdrowił ich. 
Dziwił się teŜ ich 
niedowiarstwu. Po-
tem obchodził oko-
liczne wsie i nauczał. 



• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym 
sklepiku prasy katolickiej i ksiąŜek o tematyce 
religijnej. 
• Nasza parafianka ze scholi przez dwa miesiące 

uczestniczyć będzie w projekcie wolontaryjnym 
w KambodŜy. Celem projektu jest eduka-
cja  dzieci z najbiedniejszych wiosek i budowa-
nie dla nich szkoły. Jako pomoc dla biednych 
dzieci anińska młodzieŜ organizuje paczkę z 
najpotrzebniejszymi rzeczami, którą wyślemy do 
KambodŜy. Osoby, które zechciałyby wziąć 
udział w przedsięwzięciu prosimy o przynosze-
nie potrzebnych do edukacji  materiałów: przy-
bory do pisania, rysowania i malowania (kredki, 
ołówki, farby), ubrania (tylko bawełniane), 
ksiąŜki dla dzieci w języku angielskim, gry plan-
szowe.  Zbiórkę prowadzić będziemy codziennie 
aŜ do niedzieli przy głównym wejściu do kościo-
ła po Mszy św. o 18.  Więcej informacji znajduje 
się w gablocie parafialnej oraz na stronie interne-
towej parafii. 

Zapowiedzi przedślubne 

Piotr Zientara, kawaler z parafii tutejszej i Mar-
ta Cudnik, panna z parafii BoŜego Ciała w Łom-
Ŝy 
Jarosław Zalewski, kawaler z parafii Imienia 
NMP w Międzylesiu i Anna Dalecka, panna z 
parafii tutejszej 
Krzysztof Stempnowski, kawaler z par. św. Kata-
rzyny w Warszawie i Anna Proc, panna z parafii 
tutejszej 

 
INNE OGŁOSZENIA 

 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  

• Antyklerykalizm jak antysemityzm? – Gdyby 
przynajmniej co dziesiąty człowiek reagował na 
wypowiedzi antyklerykalne tak, jak nauczyliśmy 
się reagować na wypowiedzi antysemickie, w 
krótkim czasie nasz antyklerykalizm przestałby 
istnieć. – pisze o. Jacek Salij OP. 

XIV Niedziela zwykła – 
5.07 

 
 Podobieństwo 

 
 Wymowną i trudną treść 
zawierają dzisiejsze czyta-
nia Słowa. Prowadzą nas do 
Nazaretu, dokąd udał się 
Jezus, by wziąć udział w 
naboŜeństwie synagogal-
nym w swoim rodzinnym 
mieście. Czytał i wyjaśniał 
Pismo. Zdumiewano się nad 
mądrością i mocą Jego 
słów, a mimo to nie uznali 
Go za Posłańca BoŜego. 
PrzecieŜ to jeden z nich. Ich 
nadzieje mesjańskie rozbija-
ją się o to, Ŝe Bóg nie obja-
wił się w bardziej boski 
sposób. Te wydarzenia 
wskazują, jak mozolną i 
trudną jest droga Chrystusa 
przez historię ludzką, droga 
do kaŜdego człowieka. To 
właśnie my bardzo często 
zajmujemy podobną posta-
wę wobec Jezusa i Jego 
Ewangelii. Stwierdzamy 
bezprawność Jego ingeren-
cji w nasze sprawy. On, 
podobny nam, chce zmie-
niać nasze Ŝycie? Nakładać 
zobowiązania tak zasadni-
czej wagi? Ukazywać jakieś 
dziwne perspektywy Ŝycia 
po śmierci? Nie znosimy 
pouczeń od swoich. Wolimy 
obce autorytety. CzyŜ nie-
wymowne są słowa Jahwe, 
skierowane do proroka 
Ezechiela: „Synu człowie-
czy, posyłam cię do ludu 
buntowników, którzy Mi się 
sprzeciwiali… To ludzie o 
bezczelnych twarzach i 
zatwardziałych sercach”. 
CzyŜ nie podobni jesteśmy 
w swojej nieufności do 
ówczesnych mieszkańców i 
rodaków Jezusa z Nazaretu? 



LITURGIA 
 

Msze św.  w niedziele: 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30;      

18.00 
Msze św. w dni  powszednie: 

7.00; 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. 

górski w 30 r.śm., Jan 
Podgórski i wszystkie 
dusze w czyśćcu cierpią-
ce 
1700 ślub 
1800 + Czesława Ostrow-
ska (greg.) 
XV Niedziela zwykła - 

12 lipca 
700   za parafian;  

830  + Czesława Ostrow-
ska (greg.)   
1000 + Józef, Józefa (k), 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Szczepan, 
Walenty Pałka 
1130 + Bogdan Narbutt 
1800 + Tadeusz Więsyk 
w 16 r. śm. 

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.  

• Publiczna pokuta? – ZastrzeŜeni wielu ludzi wo-
bec katolickiego pogrzebu generała SB Zenona 
Płatka wynikają nie tyle z braku miłosierdzia, co 
raczej z braku publicznej pokuty. – pisze ks. Henryk 
Zieliński. 

• Dwanaście kroków alkoholika – Problemem alko-
holika nie jest przestać pić, on to robił juŜ setki ra-
zy, zawsze z sukcesem. Problemem jest nie zacząć 
pić z powrotem. – pisze Monika Odrobińska. 
„Gość Niedzielny” 
Na kaŜde legalnie pobrane z sieci nagranie przypa-
da aŜ 20 pirackich. Internauci nad Wisłą ściągają 
ponad 5 mln utworów… tygodniowo. Nad empe-
trójką głowią się nie tylko prawnicy, ale i spowied-
nicy. 
Trzeba być wyrazistym 
rozmowa abp. Andrzejem Dzięgą, metropolitą 
szczecińsko-kamieńskim 
„Niedziela”   
Kościół w Polsce - taki jak na Zachodzie? 
Wiesława Lewandowska 
Socjologiczne wskaźniki religijności ciągle jeszcze 


