
1800 + Stanisława(k) i Euge-
niusz Jacak, Stefania i Anto-
ni Rusinowscy, Zbigniew 
Marcinkiewicz, Robert 
Cieślak 

  Wtorek—9 czerwca 
700 + Waldemar Rakoczy 
800 + Marianna Warmińska  
(greg.)  
1800 + Stanisława(k) w 
rocznicę śm.   
 Środa; Wspom. bł. Bogu-
miła, biskupa–10 czerwca 
700 + Marianna Warmińska 
(greg.)  
800 + Józef, Aleksandra i 
Alina Rząca 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najśw. 
Sercu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o intro-
nizację Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - o łaski 
BoŜe dla Ewy, Jerzego, 
Piotra, Macieja, Agaty 
Drozdów oraz  c.r. Marii; -
dz. błag. w 60 r. ślubu Mari 
i Stanisława z prośbą o 
BoŜe błog.; +Sabina, Jan, 
Marcin, Małgorzata, Filipi-
na(k), Marian, Idzi, Stani-
sław, Anna, Antoni, Stani-
sław; + Aniela, Natalia, 
Stanisław, Florian, Józef, 
Franciszek i Michał Grzel-
ców, Genowefa i Józef 
Adamczyk i Ryszard Firek; 
+Aniela, Edmund WyŜyko-
wscy, c.r. WyŜykowskich i 
Truszkowskich; + Jan, 
Edward, Anna, ElŜbieta 

INTENCJE MSZALNE 

 X Niedziela zwykła; 
Uroczystość  

Najswiętszej Trójcy 
07.06.2009 

Niedziela; 
 Uroczystość Najświętszej 

Trójcy– 7 czerwca 
700 + Wiesława(k) Blichar-
ska   
830 + Janina i Krystyna 
Fieldorf;  
830 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
1000 za parafian; Pierwsza 
Komunia Święta; - o BoŜe 
błog. dla dzieci przyjmują-
cych dziś poraz pierwszy 
Komunię Świętą i ich rodzin  
1130 + Henryk, Władysław,  
Michał i ElŜbieta  
1300 zbiorowa: chrzest: 
Aleksander Więcławski,  
Patrycja i Natalia Borkow-
skie; - dz. błag. w 50 r. ślubu 
Zofii i Tadeusza Kaczorow-
skich z prośbą o BoŜe błog. 
dla rodziny; -o łaskę zdrowia 
i BoŜe błog. dla Jacka i Jana; 
+Barbara Kalinowska, Kata-
rzyna Kalinowska; + Aniela, 
Natalia, Stanisław, Florian, 
Józef, Franciszek i Michał 
Grzelców, Genowefa i Józef 
Adamczyk i Ryszard Firek; 
+Lucjan Skopczyński, Zofia 
Sobańska, Zofia Gocman, 
Marian Sobański 
1800 +Bolesław Łęgowski w 
18 r. śm, c.r. Łęgowskich, 
Boguszewskich i Roguskich 
Poniedziałek; Wspom. św. 

Jadwigi Królowej -  
8 czerwca 

700 + Marianna Warmińska 
(greg.) 
800+ Ryszard i Janina Kru-
pińscy 

Góralczyków; 
 Czwartek; Uroczystość 

Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa - BoŜe 

Ciało  -11 czerwca 
700 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
830  - o BoŜe błog. , zdrowie 
i opiekę Matki Najświętszej 
dla Ludgardy i jej najbliŜ-
szych 
1000 +Krzysztof Franczew-
ski, Marek Stabrowski 
1100 za parafian; 
1800+ Zbigniew Toth w 5 
r.śm. 

Piątek-12 czerwca 
700 + Waldemar Rakoczy 
800 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Antoni Okniński, 
Leokadia i Stanisław i An-
toni Taczalski; +Jacek So-
szyński, zm. z rodziny 
Soszyńskich, Stanisław 
Koprowski 

 Sobota; Wspom. św.  
Antoniego z Padwy, pre-

zbitera i doktora Kościoła- 
13 czerwca 

700 + Piotr, Antonina, Piotr 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego 

Pwt 4,32-34.39-40 
Szczęśliwy naród  
wybrany przez Pana. 
Rz 8,14-17 
Mt 28,16-20 

Jedenastu uczniów 
udało się do Galilei na 
górę, tam gdzie Jezus im 
polecił. A gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu pokłon. Nie-
którzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus zbliżył się 
do nich i przemówił tymi 
słowami: „Dana Mi jest 
wszelka włachrztu dza w 
niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im 
w imię Ojca i Syna, 
i  Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem.  
A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata”. 

X Niedziela zwykła; Uroczystość  Najświętszej Trójcy 
7 czerwca 2009 

• Dziś obchodzimy II Dzień Dziękczynienia, którego hasło 
brzmi: „Dziękujemy za wolność”. Jest wiele narodowych 
okazji do dziękowania: przede wszystkim za papieską 
pielgrzymkę do Polski w 1979 r., której 30-lecie przypada 
w czerwcu, za odzyskanie przez Polskę niepodległości w 
1989 r. oraz za wizytę Jana Pawła II w parlamencie – ob-
chodzimy właśnie 10-lecie tej wizyty. Dziś w naszej para-
fii przeprowadzona zostanie przykościelna zbiórka do 
puszek na Centrum Opatrzności BoŜej. KaŜdy z nas moŜe 
więc wesprzeć to wielkie ogólnonarodowe dzieło.  

• Jutro, wyjątkowo, nie będzie wystawienia Najświętszego 
Sakramentu i  godzinnej Adoracji po wieczornej Mszy 
św. z racji Białego Tygodnia.  

• Zapraszamy wszystkich w najbliŜszy czwartek na Uroczy-
stość BoŜego Ciała. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 
8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.  

• Procesja BoŜego Ciała na którą bardzo serdecznie zapra-
szamy odbędzie się po Mszy św. o godz. 11.00  odprawio-
nej przez Prymicjanta, ks. Dariusza Wachowiaka, który 
wnaszej parafii odbywał diakońskie praktyki duszpaster-
skie.  

• Trasa procesji do czterech ołtarzy: ul. Bosmańska, Stra-
domska, V Poprzeczna do Kajki i dalej ul. Odrodzenia, 
Homera, i powrót ul. Alpejską, Kajki, VI Poprzeczną i 
Rzeźbiarską. Do udziału w procesji zapraszamy: mini-
strantów, lektorów, schole, asystę kościelną, panów 
z Kościelnej SłuŜby Porządkowej, bielanki, wszystkie 
dzieci I Komunii Św. w strojach liturgicznych. Prosimy 
teŜ o usunięcie samochodów z trasy procesji. Zwracamy 
się z prośbą do męŜczyzn o pomoc w niesieniu chorągwi 
podczas procesji.  

• Serdecznie zapraszamy na NaboŜeństwa Czerwcowe co-
dziennie o  godz. 17.30. 

• Dnia 13 czerwca z naszej parafii wyruszy pielgrzymka do 
Lichenia. Całkowity koszt pielgrzymki wynosi 50 zł.  
Dopłaty do zaliczki prosimy przynosić do zakrystii.   
Wyjazd godz. 6.00, powrót ok. godz. 21.00. 

• Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Zako-
panego (z nawiedzeniem sanktuariów) w dniach 20 i 21 
czerwca. Zapisy i bliŜsze informacje w kiosku parafial-
nym. 

• Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na kolonie do 
Stegny nad Zalewem Wiślanym. Termin kolonii: od 3 do 
14 sierpnia. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt kolonii 
będzie wynosił ok. 900 zł. 

• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym sklepiku 

Z listów św. Atanazego, 
biskupa 
Otóż wierzymy, iż wyznawa-
na w Ojcu, Synu i Duchu 
Świętym Trójca jest święta  
i doskonała. Nie ma w Niej 
nic obcego ani też pochodzą-
cego z zewnątrz. Nie składa 
się ze Stwórcy i stworzenia, 
ale cała jest stwarzającą  
i podtrzymującą mocą.  
W swojej naturze tożsama  
i niepodzielna, jedna w mocy 
i jedna w działaniu. Ojciec 
bowiem dokonuje wszystkie-
go przez Słowo w Duchu 
Świętym, i w ten sposób 
zostaje zachowana jedność 
Trójcy. Toteż w Kościele głosi 
się jednego Boga, który jest 
"ponad wszystkim, przez 
wszystko i we wszystkim". 
Jest "ponad wszystkim" jako 
Ojciec, jako początek i źró-
dło; "przez wszystko", to jest 
przez Słowo, i "we wszyst-
kim", w Duchu Świętym. 
List 1 do Serapiona 



prasy katolickiej i ksiąŜek o tematyce religijnej. Szcze-
gólnie polecamy ksiąŜki dla dzieci pierwszokomunijnych. 

• W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą składane na 
budowę kościoła p.w. św. Benedykta. 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Mateusz Czesław Mielcarz, kawaler z parafii tutejszej 

i Katarzyna Maria Kacprzycka, panna z parafii św. 
Feliksa. 

• Ireneusz Kukawski,, kawaler z Mińska Mazowieckiego 
i Lidia Beata Jóźwiak, panna z parafii tutejszej. 

 
INNE OGŁOSZENIA 

•  Rada Osiedla Anin informuje, Ŝe 15 czerwca o godz. 
18.00, w sali dawnego kina „WRZOS”, odbedzie się zebra-
nie mieszkańców z Radą Osiedla Anin, z radnymi z Dziel-
nicy Wawer i Burmistrzem Dzielnicy Wawer. W programie 
spotkania, są przewidziane następujące tematy: 

1.ZłoŜenie sprawozdania z działalności Rady Osiedla Anin. 
2.Informacja Rady o powstaniu Społecznego Komitetu Ob-

chodów Jubileuszu 100-lecia Anina. 
3.Informacja o inwestycjach na terenie Anina. 
4.Informacja o przygotowanej koncepcji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Międzylesia 
obejmującego częściowo tereny Osiedla Anin. 

5. Sprawy róŜne. 
•  Nowe moŜliwości odebrania pieniędzy ze starych ksią-

Ŝeczek mieszkaniowych wraz z całą premią gwarancyj-
ną. Więcej informacji moŜna znaleźć w parafialnej ga-
blotce.  

Począwszy od 1 kwietnia 2009 r. zaczęła obowiązywać  
ustawa rozszerzająca moŜliwości odbioru własnych pienię-
dzy zgromadzonych na starych ksiąŜeczkach mieszkanio-
wych wraz z premią gwarancyjną (Dz.Ust. Nr 30/2009, poz. 
190). Jednym z nowych warunków realizacji tej ustawy jest 
przeprowadzenie remontu we własnym mieszkaniu czy do-
mu. Remont taki musi być potwierdzony fakturami VAT za 
materiały oraz usługę. Ustawodawca wymienił trzy rodzaje 
remontów: wymiana 2 okien, instalacji gazowej (całej) albo 
instalacji elektrycznej (całej). Harmonogram nabywania 
praw do premii gwarancyjnej w związku z remontem odby-
wa się ściśle wg daty załoŜenia ksiąŜeczki. Koniecznym 
warunkiem do odebrania premii będzie posiadanie przez 
właściciela ksiąŜeczki tytułu własności od remontowanej 
nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu czy do-
mu. omówienie warunków na stronie internetowej: 
www.ssm.swiebodzin.pl. Oddziały PKO BP udzielają wszel-
kich szczegółowych informacji. Posiadają równieŜ dokładną 
instrukcję jak krok po kroku uzyskać moŜliwość odebrania 
swoich  pieniędzy z likwidowanej ksiąŜeczki mieszkaniowej. 

Niedziela – Uroczy-
stość Najświętszej 

Trójcy – 7.06 
 

 Największa  
tajemnica 

 Bóg objawia się ludziom 
jakby wieloetapowo. 
Poszczególne tajemnice 
życia Bożego poznaje 
człowiek na przestrzeni 
dziejów. I tak, przedsta-
wiana w Księdze Powtó-
rzonego Prawa idea 
monoteizmu, miała 
wystarczyć ludziom 
Starego Testamentu. 
Dopiero Chrystus odsła-
nia dalszy fragment 
rzeczywistego życia Je-
dynego Boga, który ist-
nieje jako Ojciec, Syn 
i Duch Święty. Nato-
miast św. Paweł ukazuje 
głębokie relacje, jakie 
zachodzą między Trójcą 
Świętą, a człowie-
ki em.„Otrzymal iśmy 
ducha przybrania za 
synów… Jeżeli zaś jeste-
śmy dziećmi, to i dzie-
dzicami”. Wystarczy 
odmówić Credo, uczest-
niczyć w sakramental-
nych czynnościach 
chrztu, czynić znak krzy-
ża, by się o tym przeko-
nać. Wszystkie inne 
tajemnice oznaczają to, 
co Bóg czyni w świecie. 
Tajemnica Trójcy Świę-
tej mówi o tym, czym 
Bóg jest w sobie. Jest to 
więc tajemnica dotyka-
jąca wszystkich innych 
tajemnic i dzięki niej 
wszystkie inne tajemni-
ce znajdują swoje wytłu-
maczenie. To do niej 
prowadzi nas cała resz-
ta. 
J.J. Pawlik 



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. 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. 
Mikołajczyk, Henryk, Jan, 
Zdzisław, Zofia, Wanda Pon-
der 
800 +Marianna Warmińska 
(greg.)  
800 + Antoni Ziółkowski, 
Antoni Kowalewski  

1600 ślub 
1800 int. zajęta 

XI Niedziela zwykła–  
14 czerwca 

700   za parafian 
830 + Józef, Józefa Pełka, 
Marta, Michał, Stanisław, 

mikołaj, Józef, Władysław 
Wochniak 
830 + Marianna Warmińska  
(greg.) 
1000 + Jacek Kruszewski w 2 
r.śm.  
1130 + Edmund Sowa w 2 
r.śm. i jego syna Leszka  
1300 –dz. błag. w 20 r. ślubu 
Danuty i Zbigniewa z prośbą o 
BoŜe błog. dla nich i ich dzie-
ci 
1800 +Lucjan i Antonina  
 

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.  

TRÓJCA ŚWIĘTA WZOREM RODZINY I KOŚCIOŁA 
 Kościół obchodzi dziś uroczystość Trójcy Prze-
najświętszej, która zachęca nas do modlitewnej kontem-
placji tajemnicy Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego. W 
Trójcy moŜna dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, 
złoŜonej z męŜczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, 
aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miło-
ści otwartej na Ŝycie. W Trójcy Przenajświętszej znajduje-
my takŜe wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy 
chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty 
i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem wiary 
w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.   
 Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, która przez 
wcielenie stała się człowiekiem w Chrystusie, jest obecna 
wśród nas w sakramencie Eucharystii. Kościół przecho-
wuje go z bezgraniczną wdzięcznością i miłością jako 
swój najcenniejszy skarb. Eucharystii 
poświęcona jest uroczystość BoŜego 
Ciała, którą będziemy obchodzić w 
najbliŜszy czwartek(…). Niech Mary-
ja pomaga nam czynić z naszego 
Ŝycia hymn uwielbienia i miłości do 
Boga, który jest wiecznym szczę-
ściem, Ŝyciem nieśmiertelnym, niega-
snącym światłem.  
 Jan Paweł II, Anioł Pański, 1998 


