
(k) Ostrowska; + 
Zdzisław Rogalski 
w 30 dniu po śm.; + 
Barbara Wierzbow-
ska-Modrzejewska 
w 30 dni po śm. 
1800 + Paweł Kapich 
w 30 r.śm. i Wanda 
Krawczyk w 16 
r.śm. 

16 lipca,  
poniedziałek, NMP 

z Góry Karmel, 
wspomnienie 

700 wolna 
1800 zajęta 

17 lipca, wtorek 
700 wolna 
1800 + Agata Sza-
błowska  

18 lipca, środa 
700 + Stanisław Alr-
lak /od Arlety i 
Włodka z Chojnic/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagra-
dzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy 
całego świata; - o 

INTENCJE MSZALNE 

XV Niedziela 
Zwykła 

15.07.2012 

15 lipca,  
15 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 + Stanisława (k) 
Dutkiewicz w 1 
r.śm. 
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Sta-
nisław, Jan, Walenty 
i Szczepan Pełka 
1000 + Grażyna Nie-
wiadomska w 2 
r.śm.  
1130 zbiorowa: 
chrzest; Aleksandra 
Pochodyła, Carla 
Laura Lecewicz; - o 
szczęśliwą operację 
i powrót do zdrowia 
dla Sławomira; + 
Kamila i Ryszard 
Majewscy i ich ro-
dzice; + Zofia, Hen-
ryk, Stefan, Henryk, 
Andrzej i zm. z ich 
rodzin; + Stefania i 
Władysław Bombik, 
Helena Sobieraj, 
Zofia Kret i Bożena 
Samsel; + Czesława 

intronizację Naj-
świętszego Serca 
Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzi-
nach, parafii, oj-
czyźnie i całym 
świecie; - za Krucja-
tę Różańcową, aby 
Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełnia-
jąc Śluby Jasnogór-
skie;  
19 lipca, czwartek 

700 + Aleksandra 
Pyzińska 
1800 + Lidia Woliń-
ska, cr. Wolińskich i 
Skórków 

20 lipca, piątek,  
Bł. Czesława, pre-

zbitera,  
wspomnienie 

700 + Katarzyna i 
Józef  
1800 zbiorowa za 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XIV Niedzielę Zwykłą 

15.07.2012 r. 
 
•  Za tydzień, 22 VII, za wstawiennictwem świę-

tego Krzysztofa, będziemy modlić się za 
wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz 
święcić pojazdy po każdej Mszy św.. Zebrane 
ofiary wspomogą zakup środków transportu dla 
misjonarzy organizowany przez Kościelne Sto-
warzyszenie MIVA. 

•  Wszystkim, którzy przyjęli chórzystów z parafii 
Miory na Białorusi, składamy bardzo serdeczne 
podziękowania. Nasi goście byli pod wielkim 
wrażeniem gościnności. Składają oni na czele z 
Ks. Krzysztofem dzięki za sponsorowanie wizy-
ty w Zamku Królewskim oraz prezenty i paczki. 
Wywożą od nas jak najlepsze wrażenia. 

• Radny  Andrzej Krasnowolski  i przewodniczący 
Rady Osiedla  Anin  Janusz Gałda zapraszają 
mieszkańców w poniedziałek 23 lipca o godz. 
18.30 do sali byłego Kina Wrzos na zebranie 
poświęcone bieżącym problemom  Dzielnicy 
Wawer i Osiedla Anin. 

•  Rodzina Różańcowa organizuje pielgrzymkę 
autokarową do Sanktuarium Maryjnego w Róża-
nymstoku , Kościoła św. Antoniego Padewskie-
go w Sokółce (miejsce cudu eucharystycznego) i 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej 
Wodzie. Do wspólnego pielgrzymowania zapra-
szamy w sobotę 4 sierpnia. Informacje i zapisy u 
P. Janiny tel.507478 245 i P. Janusza Tel. 812 
61 43 i 600 199 017. 

•  Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje chce-
my życzyć pomyślnego wypoczynku i radosne-
go odkrywania obecności Boga w przyrodzie i 
czasie wolnym. Jednocześnie przypominamy o 
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy 
św. i uczulamy na godny strój w czasie obecno-
ści w świątyni. 

•   Serdecznie polecamy naszym parafianom i 
wszystkim związanym z Aninem Przewodnik 

Am 7,12-15;  
Okaż swą łaskę i 
daj nam zbawienie; 
Ef 1,3-14;  
Mk 6,7-13 

Jezus przywołał do 
siebie Dwunastu i 
zaczął rozsyłać ich 
po dwóch. Dał im 
też władzę nad du-
chami nieczystymi i 
przykazał im, żeby 
nic z sobą nie brali 
na drogę prócz laski: 
ani chleba, ani torby, 
ani pieniędzy w trzo-
sie. Ale idźcie obuci 
w sandały i nie 
wdziewajcie dwóch 
sukien. I mówił do 
nich: Gdy do jakiego 
domu wejdziecie, 
zostańcie tam, aż 
stamtąd wyjdziecie. 
Jeśli w jakim miej-
scu was nie przyjmą 
i nie będą słuchać, 
wychodząc stamtąd 
strząśnijcie proch z 
nóg waszych na 
świadectwo dla nich. 
Oni więc wyszli i 
wzywali do nawró-
cenia. Wyrzucali też 
wiele złych duchów 
oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i 
uzdrawiali. 



Towarzysko-historyczny i nie tylko O Starym 
Aninie - inaczej, autorstwa Barbary Wołodźko 
Maziarskiej. Autorka zaprasza do stolika na 
terenie przykościelnym. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w nadcho-
dzącym tygodniu. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Jakub Adam Kołtun, kawaler z par. Św. Be-
nedykta w Warszawie 
Paulina Sylwia Karczmarczyk, panna z par. 
tutejszej 

⇒ Łukasz Grzybowski, kawaler z Warszawy i  
Iwona Katarzyna Witkowska, panna z par. 
tutejszej 

⇒ Bartosz Andrzej Gruszczyński, kawaler z 
Piotrkowa Trybunalskiego i Monika Stefania 
Borowska, panna z par. tutejszej 

⇒ Ireneusz Krzysztof Królikowski, kawaler z 
par. Św. Wacława i Anna Banachowicz, pan-
na z par. Podwyższenia Krzyża Św. w Łuko-
wie 

Lektura na wakacje 
∗Skraj płaszcza, czyli o spotkaniu Kościoła 
i mediów 
Rozmowy z moim telewizorem 
Ten jeden jedyny raz, drogi mój telewizorze, to ty 
będziesz musiał mnie wysłuchać. Bo zawsze tylko 
ty mówisz, każesz się oglądać, a mnie milczeć, 
przeszkadzasz nam domownikom rozmawiać ze 
sobą. Kiedy siedzę w fotelu przed tobą, czuję się 
trochę onieśmielony, uciszam nawet moje dzieci, 
jeśli przeszkadzają mi w słuchaniu. Ale tym ra-
zem ja chcę przejąć inicjatywę: zgaszę cię, i ty 
będziesz mnie słuchał. Upłynęło wiele czasu, kie-
dy poczułem to szalone pragnienie powiedzenia ci 
czegoś, wzajemnego zrozumienia się. Jesteś dla 
mnie kimś ważnym, stałeś się częścią mojego 
życia; i choć niezbyt chętnie to przyznaję — to 
przecież jeżeli cię nie ma, czegoś mi brakuje. 
Carlo Maria Martini 

XV Niedziela zwykła – 
15.07 

 
 Pierwsi chrześcijanie 

 
 Poznać właściwe dla siebie 
miejsce w społeczeństwie, 
jest jednym z naczelnych 
zadań człowieka. Jest to 
warunek naszego pełniej-
szego rozwoju. Dlatego 
prosimy dziś słowami św. 
Pawła, aby „ Ojciec nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa 
przeniknął nasze serca 
swoim światłem, abyśmy 
wiedzieli, czym jest nadzie-
ja naszego powoła-
nia”(śpiew przed Ewange-
lią). Sami często nie zdoła-
my odczytać kierunku 
naszego rozwoju, do kogo i 
z czym idziemy. Nasze 
życie jest jak olbrzymie 
zawody sportowe, których 
jesteśmy zarówno uczestni-
kami, jak i widzami. Jaka 
szkoła jest najzgodniejsza z 
prawdą, jaki trener zna 
najlepiej prawa bieżni, jak 
rozkładać swoje siły, aby 
jak najpewniej osiągnąć 
metę? Biegniemy. Jako 
chrześcijanie mamy być w 
takim, a nie innym świecie, 
znakiem wiary w Chrystu-
sa. A być znakiem i świa-
dectwem Jego, to nieustan-
ne doskonalenie się w 
prawdzie, w miłości bliź-
niego w słowie i w czynie 
oraz w świadomości otrzy-
manego posłannictwa. „I 
przykazał im, żeby nic z 
sobą nie brali na drogę 
prócz laski: ani chleba, ani 
torby, ani pieniędzy w 
trzosie” (Ewangelia). Tak 
żyli i ewangelizowali 
pierwsi chrześcijanie. 
Wszyscy zostaliśmy posła-
ni, jak prorok Amos i 
uczniowie Chrystusa. 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 
Nowenna  

do Św. Judy Tadeusza  
- wtorek godz. 18.00  

 
Msza św. i Nowenna 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. Adam Kurowski 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
Wpłaty na budowę kościoła p.w. 

św. Benedykta można dokonywać 
na  konto: 

Parafia M. B. 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. 

zmarłych: + Janina 
i Michał Misztal, 
Stefania, Jan i Zdzi-
sław Karcz;  

21 lipca, sobota 
700 + O. Mariusz 
Paczóski 
(franciszkanin, spo-
wiednik Ojca św. 
Benedykta XVI) w 
30 dniu po śm. 
1800 + Władysława 
(k) i Franciszek 
Smolarczyk, zm. z 
cr. Smolarczyków, 
Zarembów i Kop-

ciów, krewnych i 
znajomych  

22 lipca,  
16 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 – w int. Parafian 
830 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krzyszto-
fa, Hanny, Krystyny 
i cr. 
1000 + Teresa Pro-
kop w 6 r.śm.  
1130 + Bogdan Na-
rbutt i jego rodzice 
1800 zajęta 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


