
 
21 czerwca, poniedziałek; 
wspomnienie św. Alojzego 

Gonzagi, zakonnika 
700  o łaskę pojednania i 
zjednoczenia w małŜeństwie 
dla Alicji i Janusza 
800  + Józef Pełka w 3 roczni-
cę śmierci 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 + Alicja Dymek  

22 czerwca, wtorek 
700  - o zdrowie i BoŜe błogo-
sławieństwo oraz o łaskę 
załoŜenia rodziny dla Alberta 
z racji urodzin 
800  + Urszula i Adam Budzik 
i ich rodzice, Edward Szcze-
śniak i jego rodzice 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 + Jan Strzała w 1 roczni-
cę śmierci 

23 czerwca, środa 
700  dziękczynna za łaski dla 
Matki Prowincjalnej – siostry 
Wandy 
800  + Aleksandra, Jadwiga, 
Piotr, Feliks, Franciszek 
Bogusz 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800  zbiorowa: - W intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; - o 
intronizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świecie; - 
o siłę i wytrwanie w łasce 
BoŜej dla powodzian; - dzięk-
czynno-błagalna w rocznicę 
urodzin Konrada; - dz. za 
otrzymane łaski z prośba o 
szczęśliwą podróŜ, zdrowie i 

INTENCJE MSZALNE 

XII Niedziela 
Zwykła 

20.06.2010 

20 czerwca, XII Niedziela 
Zwykła  

700 za parafian 
830  + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Stanisław, 
Mikołaj, Józef, Władysław 
Wochniak 
1000  + Alina i Bolesław 
1130  + Janina Milch oraz 
zmarli z rodziny Gaców i 
Wojciechowskich 
1300 zbiorowa: - dziękczynno
-błagalna w 35 rocznicę ślubu 
pp. Anny i Konstantego oraz 
ich rodziny; - dziękczynno 
błagalna w 1 rocznicę ślubu 
pp. Marleny i Daniela Pasiń-
skich z prośbą o BoŜe błogo-
sławieństwo na dalsze lata ich 
małŜeństwa; - dziękczynno-
błagalna pp. Karoliny i Ma-
riusza w 1 rocznicę ślubu; - 
dz.-bł Joanny i Miłosza w 1 r. 
ślubu z prośbą o szczęśliwe 
rozwiązanie; - dziękczynna w 
intencji wszystkich, którzy 
modlili się za Bartosza i za 
wszystkich, którzy się nim 
opiekowali; + Bronisław Ges 
w 30 dni po śmierci; chrzest: 
Maria Julia Goulart – Ko-
smacka, Wojciech Walczak, 
Natalia Dropik, Piotr Henryk 
Wesołowski, Marta Płudow-
ska 
1300 - dziękczynno-błagalna 
pp. Aliny i Mieczysława 
Śliwowskich w 60 rocznicę 
ślubu z prośbą o błogosła-
wieństwo dla dzieci i wnu-
ków 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 + Karol Kłos w 28 r.śm i 
Helena Kłos 

BoŜe błog. dla Alicji Paśnik, 
jej męŜa, dzieci i wnuka; + 
Jan Ruszczyc w 3 rocznicę 
śmierci; + Kazimierz Wigo-
szewski w 4 r.śm., Dezyderia, 
Władysław, Kazimiera (k); + 
Henryk Turek 
24 czerwca, czwartek; Uro-

czystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela 

700 + Jan Dygas, cała rodzina 
Dygasów i Janczaków 
800 
wolna 

1000 o błogosławieństwo BoŜe 
i potrzebne łaski dla Janka w 
dniu imienin 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 zbiorowa: + Jan Kwiat-
kowski i jego Rodzice, + 
Janina Kocięcka, + Janina 
Trzmiel, + Jan Omieciński w 
25 rocznicę śmierci, + Janina 
Kokoszkiewicz w 9 miesięcy 
po śmierci, + Cecylia Mił-
kowska w miesiąc po śmierci, 
+ Janina i Bolesław Kowal-
scy, Jan i Józefa Jedynak 

25 czerwca, piątek 
700 + Władysław Frankowski 
800 + Władysława (k) Lasota 
z racji imienin 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 zbiorowa za zmarłych: 
- dziękczynna za Ŝycie Barto-
sza, z prośbą o błogosławień-
stwo BoŜe dla całej Rodziny; 
+ Stefania, Jan, Zdzisław 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na XII Niedzielę Zwykłą 

20 czerwca 2010r. 
• Pragniemy podziękować bardzo ser-

decznie grupie parafian za trud i pracę 
włoŜoną w upamiętnianie pracy Bło-
gosławionego Ks. Jerzego Popiełusz-
ki w naszej parafii. Przed kościołem 
moŜna zaopatrzyć się w płytę DVD z 
zapisem minionej uroczystości z 
udziałem Ks. Biskupa Stanisława Kę-
dziory.  

• 24 czerwca (czwartek) w uroczystość 
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela 
Msze św. będą odprawione o godz. 
7,8,10 i 18 

• Powódź przyniosła straty nie tylko 
tam, gdzie przeszła. Nad ranem 2 
czerwca 2010 roku w miejscowości 
Kłodne  - między Nowym Sączem a 
Limanową - na ok 50 hektarach, uak-
tywniło się osuwisko, które zniszczyło 
domy 30 rodzin, a kolejnych kilka-
dziesiąt zostało zagroŜonych. Ewaku-
owano 434 osoby z 112 domów. W 
porozumieniu z parafią pw. Imienia 
NMP w Chomranicach, na terenie któ-
rej leŜy Kłodne, organizujemy zbiór-
kę dobrych mebli, AGD i chemii go-
spodarczej dla osób poszkodowanych. 
Zbiórka rozpocznie się w przyszłym 
tygodniu. Poszukujemy równieŜ kie-
rowcy z samochodem cięŜarowym do 

Gdy Jezus modlił się 
na osobności, a byli z 
Nim uczniowie, zwró-
cił się do nich z zapy-
taniem: Za kogo uwa-
Ŝają Mnie tłumy? Oni 
odpowiedzieli: Za Jana 
Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni 
mówią, Ŝe któryś z 
dawnych proroków 
zmartwychwstał. Zapy-
tał ich: A wy za kogo 
Mnie uwaŜacie? Piotr 
odpowiedział: Za Me-
sjasza BoŜego. Wtedy 
surowo im przykazał i 
napomniał ich, Ŝeby 
nikomu o tym nie mó-
wili. I dodał: Syn Czło-
wieczy musi wiele 
wycierpieć: będzie 
odrzucony przez star-
szyznę, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; 
będzie zabity, a trze-
ciego dnia zmartwych-
wstanie. Potem mówił 
do wszystkich: Jeśli 
kto chce iść za Mną, 
niech się zaprze same-
go siebie, niech co dnia 
bierze krzyŜ swój i 
niech Mnie naśladuje! 
Bo kto chce zachować 
swoje Ŝycie, straci je, a 
kto straci swe Ŝycie z 
mego powodu, ten je 
zachowa. 

Za 12,10-11;  
Ciebie, mój BoŜe,  
pragnie moja dusza 
Ga 3,26-29;  
Łk 9,18-24 



przewiezienia darów na miejsce. 
• Rodzina Radia Maryja organizuje 

pielgrzymkę w dniu 11 lipca do Czę-
stochowy. Zapisy i bliŜsze informacje 
w kiosku. 

• Wakacje z wartościami to ciekawy 
pomysł na wakacje dla dzieci i mło-
dzieŜy, która w duchu wiary katolic-
kiej pragnie kształtować swoje Ŝycie. 
Zgłoszenia i informacje: Tel/fax 025 
787 74 11, ks. Emil Parafiniuk Asy-
stent Diecezjalny KSM i 
www.wakacjeksm.pl 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Konrad Stanisławek, kawaler z par. 

tutejszej i Anna Aleksandra Czarny, 
panna z par. Najśw. Trójcy w Repkach
-Szkopach 

⇒ Piotr Maria Bernaciak, kawaler z 
parafii tutejszej i Laura Dina Pietrak, 
panna z parafii w Piasecznie 

⇒ Rafał Dominik Wąsik, kawaler z pa-
rafii św. Marka w Warszawie na Tar-
gówku  i Karolina Łucja Śniegóra, 
panna z parafii tutejszej 

⇒ Adam Sebastian Wocial, kawaler z 
parafii św. Benedykta i Agnieszka 
Marta Kluczek, panna z parafii Św. 
Krzysztofa w Warszawie - Bielany 

⇒ Michał Jarosław Tomaszewski, ka-
waler z Lublina i Małgorzata 
Agnieszka Fryza, panna z parafii tu-
tejszej 

XII Niedziela zwykła – 
20.06 

 
 Znak wiary  

i zobowiązania 
 
 Wiara w Jezusa Chrystusa, 
która znosi podziały między 
ludźmi, to nie tylko sprawa 
przyjęcia umysłem BoŜych 
prawd. Ma ona odniesienie 
jak najbardziej Ŝyciowe. 
Wymaga naśladowania i 
pójścia za Tym, w Kogo się 
wierzy, Komu się zaufało. 
Dlatego Jezus zapowiadał 
swoim uczniom, Ŝe wiele 
będzie cierpiał, zostanie 
odrzucony przez starszych, 
zabity na krzyŜu i dnia 
trzeciego zmartwychwsta-
nie. „Jeśli kto chce iść za 
mną, niech się zaprze same-
go siebie, niech co dnia 
weźmie krzyŜ swój i niech 
mnie naśladuje”. Zaparcie 
się siebie, to po prostu rezy-
gnacja z własnego ja, to 
oderwanie wzroku i myśli 
od siebie. Czyli najpierw 
powinien wyzwolić się od 
siebie samego. Św. Paweł 
powie: „Niech kaŜdy ma na 
oku nie tylko swoje własne 
sprawy, ale teŜ i drugich. To 
dąŜenie niech was oŜywia. 
Ono teŜ było w Chrystusie 
Jezusie. On, istniejąc w 
postaci BoŜej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na 
równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi” 
(Flp 2. 4 – 7). Jezus, w dziś 
czytanej Ewangelii mówi: 
„Syn Człowieczy musi wiele 
wycierpieć”. Po swoim 
zmartwychwstaniu Jezus 
tłumaczy uczniom: „ CzyŜ 
Mesjasz nie miał tego cier-
pieć?” (Łk 24,26). A więc 
KrzyŜ jest równieŜ symbo-
lem zobowiązania. 



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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
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 ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

Karcz; + Janina i Michał 
Misztal; + Alicja Wielogór-
ska w rocznicę śmierci  

26 czerwca, sobota  
700  + Maria Kaniowska w 2 
rocznicę śmierci, Wiesława 
(k) i Józef Kaniowscy; c.r. 
Kaniowskich i Beredów 
800  dziękczynno – błagalna w 
22 rocznicę ślubu Marzanny i 
Wiesława, w intencji ich 
dzieci – Moniki i Cezarego 
1500 w intencji nowoŜeńców;  
1600 w intencji nowoŜeńców   
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 w intencji nowoŜeńców   
27 czerwca, XIII Niedziela 

Zwykła  
700 dziękczynna z racji imie-
nin siostry Władysławy 
830  zajęta 
1000  aby we wszystkich 

krajach wybory władz odby-
wały się zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości i uczciwości, 
aby chrześcijanie , zwłaszcza 
w wielkich aglomeracjach 
wnosili istotny wkład w 
szerzenie kultury, sprawiedli-
wości, solidarności i pokoju 
1130  o BoŜe błogosławień-
stwo i zdrowie dla Katarzyny 
i Piotra w rocznicę ślubu oraz 
ich dzieci, o potrzebne łaski 
dla Krystyny w dniu urodzin 
1300 + Filomena, Helena, 
Władysław i ich rodzice, 
chrzest: Maciej Sztuke 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 + Anna Chirkowska, 
Julianna Jaworska w 4 rocz-
nicę śmierci 
 
 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. Oby go Bóg pogromić raczył, 
pokornie 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.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


