
800  dziękczynno-błagalna 
w 11 rocznicę urodzin 
Aleksandry 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800 + Władysława (k) i 
Władysław, Leokadia 
Wojtyńscy, Zofia, Stani-
sław, Maria Wielgo 

29 czerwca, wtorek; 
Uroczystość Świętych 

Apostołów Piotra  
i Pawła 

700  + Marek GrąŜka w 19 
r.śm. 
800 wolna 

1000  + Piotr, Stanisława 
(k) Grajda, Aleksander 
Woźnica, cała rodzina 
Grajdów i Woźniców 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800 - z podziękowaniem 
za otrzymane łaski oraz z 
prośbą o BoŜe błogosła-
wieństwo na dalsze 
wspólne Ŝycie dla Jacka i 
Anny Więsyk z racji 25 
rocznicy ślubu 

30 czerwca, środa 
700  o zdrowie i błogosła-
wieństwo BoŜe dla Ireny 
800  + Krzysztof Biały w 
8 rocznicę śmierci 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 

INTENCJE MSZALNE 

XIII Niedziela 
Zwykła 

27.06.2010 

27 czerwca, XIII Nie-
dziela Zwykła  

700 dziękczynna z racji 
imienin siostry Władysła-
wy 
830  + Janina i Edmund 
Waleccy, Ksawery i Julia 
Dmowscy, Stanisław i 
Otylia Abramowscy 
1000  aby we wszystkich 
krajach wybory władz 
odbywały się zgodnie z 
zasadami sprawiedliwo-
ści i uczciwości, aby 
chrześcijanie , zwłaszcza 
w wielkich aglomera-
cjach wnosili istotny 
wkład w szerzenie kultu-
ry, sprawiedliwości, soli-
darności i pokoju 
1130  - o BoŜe błogosła-
wieństwo 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 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800 + Anna Chirkowska, 
Julianna Jaworska w 4 
rocznicę śmierci 
28 czerwca, poniedzia-
łek, wspomnienie św. 

Ireneusza  
700  za parafian 

Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o siłę i wytrwa-
nie w łasce BoŜej dla 
powodzian; - za wsta-
wiennictwem Matki Bo-
Ŝej prośba do Ducha św. 
o łaskę rozeznania woli 
BoŜej dla Polaków przy 
wyborach prezydenckich; 
- o uzdrowienie duchowe 
dla Piotra; + Marianna 
Zalewska; + Krystyna 
Saganek; +Piotr Narkie-
wicz 

1 lipca, I czwartek  
miesiąca 

700 + Halina i Włodzi-
mierz Rodewald, Halina 
Wrotkowska 
1500 wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, 
koronka do BoŜego Miło-
sierdzia, róŜaniec 
1800 + Sławek Szymanek 
w 34 rocznicę śmierci 
2 lipca, I piątek miesią-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na XIII Niedzielę Zwykłą 

27 czerwca 2010r. 
• Rozpoczął się okres wakacji. Wszystkim udają-

cym się na wakacje Ŝyczymy dobrej i słonecznej 
pogody oraz udanego wypoczynku. Podczas 
wakacji nie zapominajmy o obowiązku uczest-
nictwa we Mszy św. w niedziele oraz uroczysto-
ści kościelne. 

• W okresie wakacyjnym, od lipca do końca sierp-
nia, nie będzie Mszy św. w niedziele o godz. 
13.00, oraz Mszy św. w tygodniu o godz. 8.00 

• Jutro obchodzimy drugą rocznicę ingresu Paste-
rza naszej diecezji, Ks. Arcybiskupa Henryka 
Hosera SAC. Pamiętajmy o naszym Pasterzu w 
codziennych modlitwach. 

• 29 czerwca (wtorek) przypada uroczystość św. 
Piotra i Pawła. Tego dnia modlimy się szcze-
gólnie w intencji Ojca Św. Benedykta XVI. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone są na dzia-
łalność apostolską charytatywną i Stolicy Apo-
stolskiej (tzw. świętopietrze). Msze św. odpra-
wione będą o godz. 7,8,10 i 18. 

• W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, 
Pierwszy Piątek miesiąca i Pierwsza Sobota 
Miesiąca. W czwartek o godz. 15 wystawienie 
Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 
BoŜego. Na zakończenie adoracji RóŜaniec. Ks. 
Proboszcz odwiedzi chorych w domach w sobo-
tę. W piątek musi się stawić - jako poszkodowa-
ny w Sądzie Rejonowym na sprawie dotyczącej 
4 włamań na plebanię. 

• 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, uaktywniło 
się osuwisko, które zniszczyło domy 30 rodzin, 
a kolejnych kilkadziesiąt zostało zagroŜonych. 
Ewakuowano 434 osoby z 112 domów. W poro-
zumieniu z parafią pw. Imienia NMP w Chomra-
nicach, na terenie której leŜy Kłodne, organizu-
jemy zbiórkę ofiar pienięŜnych do puszki Dar 

Gdy dopełnił się czas Jego 
wzięcia [z tego świata], 
postanowił udać się do 
Jerozolimy i wysłał przed 
sobą posłańców. Ci wy-
brali się w drogę i przyszli 
do pewnego miasteczka 
samarytańskiego, by Mu 
przygotować pobyt. Nie 
przyjęto Go jednak, ponie-
waŜ zmierzał do Jerozoli-
my. Widząc to, uczniowie 
Jakub i Jan rzekli: Panie, 
czy chcesz, a powiemy, 
Ŝeby ogień spadł z nieba i 
zniszczył ich? Lecz On 
odwróciwszy się zabronił 
im. I udali się do innego 
miasteczka. A gdy szli 
drogą, ktoś powiedział do 
Niego: Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz! 
Jezus mu odpowiedział: 
Lisy mają nory i ptaki 
powietrzne - gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma 
miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć. Do innego 
rzekł: Pójdź za Mną! Ten 
zaś odpowiedział: Panie, 
pozwól mi najpierw pójść 
i pogrzebać mojego ojca! 
Odparł mu: Zostaw umar-
łym grzebanie ich umar-
łych, a ty idź i głoś króle-
stwo BoŜe! Jeszcze inny 
rzekł: Panie, chcę pójść za 
Tobą, ale pozwól mi 
najpierw poŜegnać się z 
moimi w domu! Jezus mu 
odpowiedział: Ktokolwiek 
przykłada rękę do pługa, a 
wstecz się ogląda, nie 
nadaje się do królestwa 
BoŜego. 

1 Krl 19,16b.19-21; 
Pan mym dziedzictwem,  
moim przeznaczeniem 
Ga 5,1.13-18; 
Łk 9,51-62 



serca na środku kościoła. Z ofiar tych zakupi-
my w hurtowni wodę i chemię gospodarczą dla 
osób poszkodowanych. Zbiórkę wody i chemii 
gospodarczej od naszych parafian rozpoczniemy 
od jutra do wtorku, do godz. 10.00. - wejście do 
kancelarii. Zapowiadany uprzednio sprzęt AGD 
i meble będziemy organizowali w późniejszym 
terminie, kiedy poszkodowani jako tako się za-
gospodarują.  

• Zapraszamy do lektury parafialnego miesięczni-
ka Salve Regina. 

• Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę 
w dniu 11 lipca do Częstochowy. Zapisy i bliŜ-
sze informacje w kiosku. 

• Wakacje z wartościami to ciekawy pomysł na 
wakacje dla dzieci i młodzieŜy, która w duchu 
wiary katolickiej pragnie kształtować swoje 
Ŝycie. Zgłoszenia i informacje: Tel/fax 025 787 
74 11, ks. Emil Parafiniuk Asystent 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 tutej-
szej i Laura Dina Pietrak, panna z parafii w 
Piasecznie 

⇒ Rafał Dominik Wąsik, kawaler z parafii św. 
Marka w Warszawie na Targówku  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, kawaler z Lu-
blina i Małgorzata Agnieszka Fryza, panna z 
parafii tutejszej 

⇒ Sylwester Piotr Frąckiewicz, kawaler z parafii 
św. Feliksa z Kantalicjo i Katarzyna Owczar-
ska, panna z parafii św. Brata Alberta w Łuko-
wie 

XIII Niedziela zwykła – 
27.06 

 
 Powołanie 

 
 Kogo Bóg powołuje do 
szczególnych zadań, ten 
musi wyrzec się samego 
siebie, opuścić wszystko, 
jak prorok Elizeusz, aby 
stać się wolnym, do dys-
pozycji BoŜej. SłuŜba ta 
jest bardzo wymagająca, 
bo chodzi w niej o Ŝycie 
lub upadek wielu, o 
chwałę Boga lub odrzu-
cenie. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus podaje 
kilka wskazań dla tych, 
którzy pragną Go naśla-
dować. Są one radykalne. 
Naśladowanie Jezusa, 
tylko wtedy jest prawdzi-
we, kiedy obejmuje całe-
go człowieka, bez po-
działów w drodze. KaŜdy 
z nas ma jednak swoje 
własne, indywidualne 
powołanie. Jest ono nie-
jako włoŜone w naszą 
naturę, dyspozycje, zami-
łowania i moŜliwości. 
Bogactwo usposobień, 
talentów i skłonności jest 
wśród ludzi ogromne. 
Wolno się nam jednak 
angaŜować tylko w to, co 
potrafimy, co nie przera-
sta naszych moŜliwości. 
Ale prawdziwa wolność 
jest zdolna do radykal-
n y c h  d e c y z j i . 
„Błogosławmy Pana, 
który dał nam rozsądek, 
bo serce napomina nas 
nawet nocą” (PS 16). 



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. 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. 

ca 
700 + Stefania i Włady-
sław Osiak, Włodzimierz 
Kołakowski 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Dariusz Borowski 
w 3 rocznicę śmierci; + 
Barbara Prokop; + ElŜ-
bieta, Marianna, Mateusz 
Arlak, Jan Przybysz,  
Alfons i Weronika Waw-
rzyniak, Franciszek No-
wacki 
3 lipca, I sobota miesią-
ca, święto św. Tomasza, 

apostoła 
630 róŜaniec 
700  + Andrzej Kamiński 
1800 + Eugenia Falkow-

ska 
4 lipca, XIV Niedziela 

Zwykła  
700 za parafian 
830  zajęta 
1000  R.M. 
1130  zbiorowa: + Stani-
sława (k) Molenda w 13 
rocznicę śmierci; + Tere-
sa Krajewska w 19 rocz-
nicę śmierci; + Andrzej 
Dziewulski; + Zdzisław 
Pajka w 30 dni po śmier-
ci; + Halina Godlewska z 
racji imienin 
1800 zajęta 
 
 

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. 


