
Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najśw. 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, ro-
dzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym 
świecie; - o szczęśli-
we rozwiązanie dla 
Anety: + Witold 
Ossowski, Czesław 
Podsiadlikowski; + 
Leon, Stanisława (k) 
Lorenz; + Stanisław 
Grabowski w 30 dni 
po śm.; + Czesława 
(k) Ostrowska w 1 
r.śm. 
Czwartek - 16 lipca, 
wspomnienie NMP 
z góry Karmel 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800 + Andrzej Pełka 
c.r. Pełków, Ciarów 
Piątek - 17 lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  zbiorowa za 
zmarłych: + Zofia i 
Aleksander Kulik, 
Stefania, Jan, Zdzi-

INTENCJE MSZALNE 

 XV Niedziela 
zwykła  

12.07.2009 

XV Niedziela zwykła 
- 12 lipca 
700   za parafian;  
830+ Czesława 
Ostrowska (greg.)   
1000 + Józef, Józefa 
(k), Andrzej, Adam, 
Stanisław, Jan, Szcze-
pan, Walenty Pełka 
1130 + Bogdan Na-
rbutt, jego rodzice: 
Joanna i Jan 
1800 + Tadeusz Wię-
syk w 16 r. śm. 
Poniedziałek; 13 
lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  + Józef Koza-
kiewicz 
Wtorek – 14 lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.) 
1800 + Marianna 
Szczepaniak w 1 r. 
śm. 
Środa - 15 lipca 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.)  
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradza-
jącej Najśw. Sercu 

sław Karcz, Janina i 
Michał Misztal 
Sobota - 18 lipca 
700 – o zdrowie dla 
Genowefy Kurnawa, 
+ Józef Kurnawa, 
Tadeusz RŜysko, 
Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak 
700 + Czesława 
Ostrowska (greg.) 
1700 ślub 
1800 + Kamila i Ry-
szard Majewscy i ich 
rodzice 
XVI Niedziela zwy-
kła - 19 lipca 
700   za parafian; + 
Józef , Stefania i c.r. 
Falkowskich 
830  + Czesława 
Ostrowska (greg.)   
1000 – dz.-bł. z racji 
imienin Krystyny, 
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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 

XV Niedziela zwykła;  
12 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. Dziś 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 Rzeczypospolitej 

• 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. 
• W środę 15 lipca obchodzimy dzień imienin naszego 

Arcybiskupa Henryka Hosera. Pamiętajmy w na-
szych modlitwach o Dostojnym Solenizancie. 
• Od dziś do przyszłej niedzieli włącznie ofiary skła-

dane do skarbonki Dar Serca będą przeznaczone na 
pomoc dla powodzian. 
• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 

i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  
• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym 

sklepiku prasy katolickiej i ksiąŜek o tematyce reli-
gijnej. 
• Nasza parafianka ze scholi przez dwa miesiące 

uczestniczyć będzie w projekcie wolontaryjnym  
w KambodŜy. Celem projektu jest edukacja  dzieci  
z najbiedniejszych wiosek i budowanie dla nich 
szkoły. Jako pomoc dla biednych dzieci anińska 
młodzieŜ organizuje paczkę z najpotrzebniejszymi 
rzeczami, którą wyślemy do KambodŜy. Osoby, 

Jezus przyszedł do 
swego rodzinnego 
miasta. A towarzy-
szyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy nad-
szedł szabat, zaczął 
nauczać w synago-
dze; a wielu, przysłu-
chując się, pytało ze 
zdziwieniem: 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 Szy-
mona? CzyŜ nie Ŝyją 
tu u nas takŜe Jego 
siostry? I powątpie-
wali o Nim. A Jezus 
mówił im: Tylko w 
swojej ojczyźnie, 
wśród swoich krew-
nych i w swoim do-
mu moŜe być prorok 
tak lekcewaŜony. I 
nie mógł tam zdzia-
łać Ŝadnego cudu, 
jedynie na kilku cho-
rych połoŜył ręce i 
uzdrowił ich. Dziwił 
się teŜ ich niedowiar-
stwu. Potem obcho-
dził okoliczne wsie i 
nauczał. 



które zechciałyby wziąć udział w przedsięwzię-
ciu prosimy o przynoszenie potrzebnych do edu-
kacji  materiałów: przybory do pisania, rysowa-
nia i malowania (kredki, ołówki, farby), ubrania 
(tylko bawełniane), ksiąŜki dla dzieci w języku 
angielskim, gry planszowe.  Zbiórkę prowadzić 
będziemy przy głównym wejściu do kościoła do 
wieczornej  Mszy św.. Więcej informacji znajdu-
je się w gablocie parafialnej oraz na stronie inter-
netowej parafii. 

Zapowiedzi przedślubne 
Krzysztof Stempnowski, kawaler z par. św. Kata-
rzyny w Warszawie i Anna Proc, panna z parafii 
tutejszej 
Jakub Andrzej Szaniawski, kawaler z Warszawy 
i Marta Katarzyna Kucharczyk, panna z parafii 
tutejszej 
Tomasz Grzegorz Glinka, kawaler z parafii tutej-
szej i Magdalena Swat, panna z Mławy 

 
INNE OGŁOSZENIA 

 
Z prasy katolickiej… 

 Idziemy 

• Wołanie o ludzki świat – Nowa encyklika 
„chwyta byka za rogi”. Czy będzie pomocna w 
przezwycięŜeniu obecnej trudnej sytuacji, jak 
chciałby PapieŜ? To zaleŜy od nas. – pisze o. 
Andrzej Koprowski SJ na temat encykliki 
„Caritas in veritate”. 

• Szczęśliwy dzień nad Wigrami – Milewscy z 
Leszczewa czekali przed domem z piątką 
dzieci. Ojciec Święty siadł i zapytał jak im się 
Ŝyje. Powiedzieli, Ŝe cięŜko, ale specjalnie nie 
narzekali, bo Ojcu Świętemu nie wypadało się 
skarŜyć. – chwile pobytu Ojca Świętego na Wi-
grach i w Augustowie opisuje Irena Świerdzew-
ska. 

• Jaką przyszłość ma kapłaństwo? – Ksiądz powi-
nien być raczej misjonarzem niŜ mieszkańcem 
plebanii, który na dzwonek zejdzie do kancelarii. 
– pisze prof. Michał Wojciechowski. 

 

XV Niedziela zwykła – 
12.07 

 
 Jesteśmy posłani 

 
 Dostrzec właściwe dla 
siebie miejsce w społeczeń-
stwie jest jednym z naczel-
nych zadań człowieka. Jest 
ono warunkiem naszego 
pełniejszego rozwoju. Dla-
tego prosimy dziś słowami 
św. Pawła, aby „Ojciec 
naszego Pana Jezusa Chry-
stusa przeniknął nasze serca 
swoim światłem, abyśmy 
wiedzieli, czym jest nadzie-
ja naszego powołania” 
(śpiew przed Ewangelią). 
Sami często nie zdołamy 
odczytać kierunku naszego 
rozwoju, do kogo i z czym 
idziemy. Nasze Ŝycie jest 
jakby olbrzymie zawody 
sportowe, których jesteśmy 
zarówno uczestnikami, jak i 
widzami. Jaka szkoła jest 
najzgodniejsza z prawdą, 
jaki trener zna najlepiej 
prawa bieŜni, jak rozkładać 
swoje siły, aby jak najpew-
niej osiągnąć metę? Bie-
gniemy. Jako chrześcijanie 
mamy być w takim, a nie 
innym świecie znakiem 
wiary w Chrystusa. A być 
znakiem i świadectwem 
Jego, to nieustanne dosko-
nalenie się w prawdzie, w 
miłości bliźniego, w ubó-
stwie w słowie i w czynie, 
oraz w świadomości otrzy-
manego posłannictwa. „I 
przykazał im, Ŝeby nic z 
sobą nie brali na drogę, 
prócz laski: ani chleba, ani 
torby, ani pieniędzy w trzo-
sie” (Ewangelia). Tak Ŝyli i 
ewangelizowali pierwsi 
chrześcijanie. Wszyscy 
zostaliśmy posłani, jak 
Amos i uczniowie Chrystu-
sa. 



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 moŜna 

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. 

Hanny i Krzysztofa 
1130 zbiorowa; - dz.bł. 
w 90 r. urodzin Czesła-
wa (m); - dz.bł. w 50 r. 
ślubu pp. Genowefy i 
Franciszka Stańskich z 
prośbą o bł. BoŜe dla 
całej rodziny; + c.r. 
Gałeckich i Paczu-

skich; + Helena w 7 
r.śm., i Edwarda w 24 
r. śm. Roszkiewicz, 
Janina i Zbigniew Roz-
mus 
1800 + Ryszard i BoŜe-
na Gut 

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.  

Gość Niedzielny 
• Encyklika na czas kryzysu 

PapieŜ jako lekarstwo na światowy kry-
zys proponuje dwie wartości: miłość i 
prawdę. Opowiada się za postępem, który 
nie jest bezmyślnym gnaniem do przodu, 
ale wszechstronnym rozwojem człowie-
ka. ks. Tomasz Jaklewicz 

 
Niedziela 

• Na Spisz - zachęca Antonina Krzysztoń 
Lubi tam pojechać, pooddychać tamtym 
powietrzem, pobyć w ciszy i w otoczeniu 
pięknych krajobrazów. Antonina Krzysz-
toń, znana pieśniarka, zachęca do wyjazdu 
na polski Spisz. – Sama byłam tam po raz 

pierwszy, gdy miałam kilkanaście lat. Nie 

wiedziałam, Ŝe będę tam prawie co rok – 
pisze Witold Dudziński  


