
800  + Władysław Kozakie-
wicz 
1645  - w intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich 
rodzin  
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800  + Izabela Raczyńska 
w 9 r. śm. 

2 czerwca, środa 
700  wolna 
800  wolna 
1645  -w intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich 
rodzin 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800  zbiorowa: - W inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - o siłę 
i wytrwanie w łasce BoŜej 
dla powodzian; - za wsta-
wiennictwem Matki BoŜej 
prośba do Ducha św. o 
łaskę rozeznania woli Bo-
Ŝej dla Polaków przy wy-
borach prezydenckich; + 
Janina Mitrus, Genowefa 
śak; + Michał Gryziński w 
6 r.śm. cr. Gryzińskich, 
Stanisława (k), Jan, Adaś; 
+ Aniela, Natalia, Stanisła-
wa, Florian, Franciszek, 
Józef, Michał z rodziny 
Grzelców; + Genowefa i 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Trójcy Świętej 

30.05.2010 

30 maja, Niedziela Trójcy 
Przenajświętszej 

 
700 + Leokadia, Stanisław, 
Franciszek, Janina; o zdro-
wie dla Krystyny i Stanisła-
wa 
830  K. R. 
1000  Uroczysta I Komunia 
Święta – w intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich 
rodzin 
1130  - o przyjęcie woli 
BoŜej przez Wandę, Joannę 
i ich rodzinę 
1300 + Zbigniew Toth w 6 
r. śm. 
1730 naboŜeństwo majowe 
1800 + Władysława (k) 
Jarzębska w 6 rocznicę 
śmierci, Stanisław Jarzęb-
ski, Stefan śelazowski, c.r. 
śelazowskich i Jarzębskich 
 

31 maja, poniedziałek, 
święto Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny 

700  + Władysław w 13 
r.śm., Jadwiga, Jan, Stani-
sław, cr. Grochowskich, 
Pelagia i Wacław cr. Okliń-
skich 
800  + cr. Wasilewskich, 
Murawskich i Izbickich 
1730 naboŜeństwo majowe 
1800 w intencji dzieci 
pierwszokomunijnych i ich 
rodzin  

1 czerwca, wtorek  
700  + Feliksa (k), Stani-
sław, Ryszard Szymańscy 

Józef Adamczyk, Ryszard 
Firek; + Stanisław Daniluk 
w 23 r.śm, cr. Daniluków 

3 czerwca, Uroczystość 
Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, I czwar-
tek miesiąca 

700 + Bolesława (k) w 15 
r.śm., Bronisław w 17 r.śm. 
830  + Janina Fieldorf i jej 
córka Krystyna 
1000  + Stanisław Gajda z 
racji rocznicy śmierci 
1100 za parafian – procesja 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 Regina Jedynak w 1 
r.śm. 

4 czerwca, I piątek mie-
siąca 

700 wolna  
800  wolna 
1630 + Lucjan i Antonina 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800  zbiorowa: + Włady-
sława (k) i Franciszek Smo-
larczyk, cr. Zarembów i 
Kopciów 

5 czerwca, I sobota mie-
siąca 

630 róŜaniec 
700  + Jan Matecki w 34 
r.śm. 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na Niedzielę Trójcy Świętej 
30 maja 2010 

• Dziś obchodzimy uroczystość Przenajświętszej Trójcy. 
• Nasza parafia przekazała z puszki Dar Serca 10 tys. zł i 

5€ jako pomoc powodzianom. Serdeczne Bóg zapłać. 
• Dziś, o godz. 10.00 w naszej parafii odbędzie się Uro-

czysta Pierwsza Komunia Święta, a za dwa tygodnie, tj. 
13 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy dzieci rocznicowe 
wraz z rodzinami. Pamiętajmy o dzieciach w swoich 
modlitwach. 

• Jutro, z racji na Biały Tydzień Dzieci Pierwszokomu-
nijnych po wieczornej Mszy św. nie będzie Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Dzieci Pierwszokomunijne 
przychodzą jutro do kościoła na godz. 17.30. w strojach 
liturgicznych. 

• Zapraszamy wszystkich w najbliŜszy czwartek na Uro-
czystość BoŜego Ciała. Msze św. w tym dniu będą od-
prawione o godz. 7.00; 8.30; 10.00 11.00 oraz 18.00. 
Adoracji o godz. 15.00 nie będzie. 

• Procesja do czterech ołtarzy rozpocznie się po Mszy św. 
o godz. 11.00.  

• Trasa procesji do czterech ołtarzy: ul. Bosmańska, 
Stradomska, V Poprzeczna do Kajki i dalej ul Odrodze-
nia, Homera, i powrót ul. Alpejską, Kajki, VI Poprzeczną 
i Rzeźbiarską. Do udziału w procesji zapraszamy Asystę 
Kościelną, Panów z Kościelnej SłuŜby Porządkowej, 
ministrantów, lektorów, scholę, bielanki i sypaczki, dzie-
ci pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. Prosimy 
teŜ o usunięcie samochodów z trasy procesyjnej. Zwraca-
my się z prośba do męŜczyzn o pomoc w niesieniu chorą-
gwi podczas procesji. 

• Caritas. Zgodnie z decyzją Ks. Abpa Henryka Hosera, 
dziś, tj. 30 maja na terenie naszej Diecezji jest przepro-
wadzana przed kościołami zbiórka do puszek na leczenie 
dzieci z rodzin niezamoŜnych oraz zakup protez i sprzętu 
rehabilitacyjnego. 

• Rodzina RóŜańcowa po Mszy Św. o godz.8:30 zaprasza 
na comiesięczne spotkanie. 

• Jutro, tj. w poniedziałek o godz. 16.00 zapraszamy na 
próbę procesyjną BoŜego Ciała dziewczynki do sypania 
kwiatów. 

• Czekamy z wielką nadzieją i radością na ogłoszenie 
naszego wikariusza, ks. Jerzego Popiełuszki, błogosła-
wionym. W dzień beatyfikacji, 6 czerwca, po Mszy św. o 
11:30, grupa młodszej młodzieŜy, w formie teatru sło-
wa, przybliŜy nam ideę świętości. 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyńskiego poświę-
conego pamięci por. Karola Świątka stanie kamień upa-
miętniający posługę kapłańską w naszej parafii Sługi 

      Jezus powie-
d z i a ł  s w o i m 
u c z n i o m : 
"Jeszcze wiele 
mam wam do po-
wiedzenia, ale 
teraz jeszcze 
znieść nie moŜe-
cie. Gdy zaś 
przyjdzie On, 
Duch Prawdy, 
doprowadzi was 
do całej prawdy. 
Bo nie będzie mó-
wił od siebie, ale 
powie wszystko, 
cokolwiek słyszy, i 
oznajmi wam rze-
czy przyszłe. On 
M n i e  o t o c z y 
chwałą, poniewaŜ 
z mojego weźmie 
i wam oznajmi. 
Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. 
Dlatego powie-
działem, Ŝe z mo-
jego bierze i wam 
objawi". 

Prz 8, 22-31 
Rz 5, 1-5 

J 16, 12-15 



BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki.  
• Pragniemy podziękować bardzo serdecznie grupie para-

fian za trud i pracę włoŜoną w realizowanie tego dzieła. 
Uroczystą Mszę św. dziękczynną za beatyfikację Błogo-
sławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę odprawi w naszej 
parafii J.E.Ks. Bp Stanisław Kędziora w niedzielę 13 
czerwca br. o godz. 13.00. Tego samego dnia - 13 czerw-
ca o godz. 19 będzie w naszym kościele koncert fortepia-
nowy poświęcony pamięci Bł. Ks. Jerzego. W ostatniej 
chwili otrzymaliśmy 250 dodatkowych kart wstępu, 
które moŜna odebrać w zakrystii. 

• W zawiązku z Mszą św. beatyfikacyjną w dniu 6 czerw-
ca Związek Podhalan zwraca się do naszych parafian z 
prośbą o moŜliwość noclegu w nocy z 5 na 6 czerwca. 
Osoby, które jeszcze mogą zaprosić na nocleg pielgrzy-
mów prosimy o kontakt w zakrystii. 

• Dziś spotkania młodzieŜy wybierzmowanej wyjątkowo 
nie będzie:(. 

• Serdecznie zapraszamy na NaboŜeństwa Czerwcowe 
codziennie o godz. 17.30. 

• W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź św. rozpocznie 
się o godz. 6.30 i trwać będzie do godz. 8.30, a po połu-
dniu od godz. 16.00 do 18.30 

• W przyszłą niedzielę ofiary złoŜone do puszki będą 
przeznaczone na budowę Świątyni Opatrzności BoŜej. 

• W Muzeum Historycznym Warszawy - Rynek Starego 
Miasta 28, w dniu 27 maja została otwarta wystawa 
„Jubileusze Warszawy - Stulecie Anina”. Wystawa 
będzie otwarta do dnia 13 czerwca. Wystawę moŜna 
zwiedzać codziennie oprócz poniedziałków. 

• Marsz dla śycie i Rodziny po raz piąty przejdzie głów-
nymi ulicami Warszawy 30 maja. Uczestnicy Marszu 
spotkają się o godz. 12.00 na ul. Nowy Świat (u zbiegu 
Foksal i Chmielnej). 

• Wakacje z wartościami to ciekawy pomysł na wakacje 
dla dzieci i młodzieŜy, która w duchu wiary katolickiej 
pragnie kształtować swoje Ŝycie. Zgłoszenia i informa-
cje: Tel/fax 025 787 74 11, ks. Emil Parafiniuk Asystent 
Diecezjalny KSM i www.wakacjeksm.pl 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Tamara Agnieszka Bychowska, panna z par. tutejszej i 

Piotr Antoni Chojnowski, kawaler z Rembertowa 
⇒ Michał Kobus, kawaler z par. św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus w BiałowieŜy i Katarzyna Ziętak, panna z parafii 
tutejszej 

Niedziela – Uroczystość 
Najświętszej Trójcy – 

30.05 
 

 Bóg jest Miłością 
 
 Dzisiejsza Uroczystość 
wprowadza nas do sanktu-
arium Ŝycia samego Boga. 
Odsłania nam światełko 
tajemnicy i istoty Boga. 
Ukazuje Go takim, jakim 
jest – Jeden Bóg – w trzech 
odrębnych Osobach: Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. 
Tajemnica ta przerasta 
nasze moŜliwości poznaw-
cze. Jedyna droga jej przy-
jęcia, to korne i ufne za-
wierzenie objawiającemu 
Słowu Boga. Jest to praw-
da z naszego „Credo”, Ŝe 
Bóg – Byt Absolutny – 
którego istotą jest istnienie, 
a istnienia nie otrzymał od 
nikogo i niczego, jest Je-
den w Trzech Osobach, 
których dzieła wspomina-
my równieŜ w naszym 
Wyznaniu Wiary. Wypo-
wiadamy je takŜe w na-
szych znakach KrzyŜa w 
Ŝyciu codziennym. A jest 
to znak BoŜej Miłości i 
Miłosierdzia. Właśnie 
przez ten Znak moŜemy 
zbliŜyć się do tej tajemni-
cy. Wiemy z naszego do-
świadczenia, Ŝe miłość w 
Ŝyciu naszym decyduje o 
wszystkim. Ona nas powo-
łuje, wychowuje i prowa-
dzi ku ideałom, aŜ do zjed-
noczenia z Bogiem, który 
jest Miłością. „Kto trwa w 
miłości, trwa w Bogu, a 
Bóg trwa w nim” (1J 4 16). 
Miłość jest światłem i 
wszystko rozjaśni, Miłość 
jest siłą, co wszystko roz-
wiąŜe. 



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. 

800  + Antonina Osnowska 
w 9 r.śm.   
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 + Bolesław w 19 r.śm., 
cr. Łęgowskich, Boguszew-
skich i Roguskich 
1900 ślub 

6 czerwca, X Niedziela 
Zwykła - beatyfikacja 
Sługi BoŜego Księdza 
Jerzego Popiełuszki 

700 za parafian 
830  R. M. 
1000  wolna 
1130  + Genowefa i Włady-
sław Marcjanek 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Luiza Julianna Kovács, 
Filip Julian Wieczorek, 
Nikola Cieplińska, Ewa 

Kuc, Jakub Michał Kowal-
ski; - dz.-bł. w intencji 
Teresy; + Wiesław Górka 
w 17 r.śm., Janina Górka, 
Marianna i Władysław 
Filipkowscy, Józef Filip-
kowski, Irena Czarnocka, 
Henryk Czarnocki, Jadwiga 
Kośla, cała rodzina Kośla; 
+ Stanisława (k) i Euge-
niusz Jacak, Stefania i 
Antoni Rusinowscy, Zbi-
gniew Marcinkiewicz; + 
Franciszek Kuligowski; 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 + Jan i Janina Kotow-
scy, Bronisław Gierma-
kowski 
 
 

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. 


