
makowski 
 
7 czerwca, poniedziałek 

700  - dz.-bł. za Mariana 
800  + Wiesława Blichar-
ska 
1730 naboŜeństwo majowe 
1800 +Wiesława Jaworska  

8 czerwca, wtorek  
700  + Maria Łysiak w 1 
rocznicę śmierci 
800  wolna 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800  +Stanisława (k) 
Olszewska w rocznicę 
śmierci 

9 czerwca, środa 
700  wolna 
800  wolna 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800  zbiorowa: - W in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego Serca 
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 BoŜej 
prośba do Ducha św. o 
łaskę rozeznania woli 
BoŜej dla Polaków przy 
wyborach prezydenckich; 

INTENCJE MSZALNE 

X Niedziela Zwy-
kła 

06.06.2010 

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

700 za parafian 
830  o łaskę rozeznania 
Woli BoŜej dla Polaków 
podczas wyborów prezy-
denckich 
1000  + Krystyna i Bole-
sław śarscy, dziękczynna 
za łaskę zbawienia nie-
mowląt - Jakuba i Jana 
Pawła śarskich 
1130  + Genowefa i Wła-
dysław Marcjanek 
1300 zbiorowa: - dz.-bł. w 
intencji Teresy; + Wie-
sław Górka w 17 r.śm., 
Janina Górka, Marianna i 
Władysław Filipkowscy, 
Józef Filipkowski, Irena 
Czarnocka, Henryk Czar-
nocki, Jadwiga Kośla, 
cała rodzina Kośla; + 
Stanisława (k) i Euge-
niusz Jacak, Stefania i 
Antoni Rusinowscy, Zbi-
gniew Marcinkiewicz; + 
Franciszek Kuligowski; 
chrzest: Luiza Julianna 
Kovács, Filip Julian Wie-
czorek, Nikola Cieplińska, 
Ewa Kuc, Jakub Michał 
Kowalski  
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800 + Jan i Janina Ko-
towscy, Bronisław Gier-

+ Helena Sadowska w 22 
r. śm. 

10 czerwca, czwartek  
700 + Józef, Aleksandra 
(k), Alina Rząca 
800  wolna 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800 + Aniela i Edmund 
Wyrzykowscy, c.r. Wy-
rzykowskich i Truszkow-
skich 
11 czerwca, Uroczystość 

Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

700 Jadwiga Banaszek w 4 
r.śm.  
1000  + Kazimierz Maza-
nek w 30 dni po śmierci 
1530 spowiedź św. dzieci 
rocznicowych i ich rodzi-
ców 
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800  zbiorowa: - o łaskę 
zdrowia dla Stefana 
Pniewskiego; + Jerzy 
Makarewicz w 1 rocznicę 
śmierci; + Sławek Szyma-
nek; + Jan Kamiński w 7 
r.śm., Natalia i Henryk 
Pniewscy,  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na X Niedzielę Zwykłą 
06 czerwca 2010r. 

• Czekamy z wielką nadzieją i radością na ogło-
szenie naszego wikariusza, ks. Jerzego Popie-
łuszki, błogosławionym. W dzień beatyfikacji, 6 
czerwca, po Mszy św. o 11:30, grupa młodszej 
młodzieŜy, w formie teatru słowa, przybliŜy 
nam ideę świętości. 

• Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Dzięk-
czynienia. Dziś ofiary złoŜone do puszki na środ-
ku kościoła Dar serca będą przeznaczone na 
budowę Świątyni Opatrzności BoŜej. 

• Podziękowania płynące z głębi serca pragnie-
my złoŜyć wszystkim, którzy uświetnili czwart-
kowe obchody BoŜego Ciała. Tak wiele dzieci, 
młodzieŜy i starszych włączyło się w tę uroczy-
stość - Bóg zapłać Wam wszystkim. 

• Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i dzie-
ciom pierwszokomunijnym tegorocznym za 
dar ołtarza. Wasz dar stał się inspiracją do zaku-
py wyświetlacza diodowego, tak bardzo przydat-
nego w Liturgii. Bóg zapłać 

• Przez wszystkie dni oktawy BoŜego Ciała o 
godz. 17.30 odmawiane są Nieszpory o Najśw. 
Sakramencie, Litania do Najśw. Serca Pana Jezu-
sa oraz procesja Eucharystyczna wewnątrz świą-
tyni. Na zakończenie oktawy po procesji odbę-
dzie się obrzęd błogosławienia wianków. 

• Dziś spotkanie młodzieŜy wybierzmowanej tra-
dycyjnie o 19 w harcówce. 

• Z racji na katastrofalne powodzie wielu górali 
musiało odwołać przyjazd na beatyfikację Ks. 
Jerzego. Za chęci ugoszczenia pielgrzymów z 
gór serdecznie dziękujemy. 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu katyńskiego 

poświęconego pamięci por. Karola Świątka sta-
nie kamień upamiętniający posługę kapłańską 
w naszej parafii Sługi BoŜego ks. Jerzego Po-
piełuszki.  

• Pragniemy podziękować bardzo serdecznie gru-
pie parafian za trud i pracę włoŜoną w realizowa-
nie tego dzieła. Uroczystą Mszę św. dziękczyn-

Jezus udał się do 
pewnego miasta, 
zwanego Nain; a szli 
z Nim Jego ucznio-
wie i tłum wielki. 
Gdy zbliŜył się do 
bramy miejskiej, 
właśnie wynoszono 
umarłego - jedynego 
syna matki, a ta była 
wdową. Towarzy-
szył jej spory tłum z 
miasta. Na jej widok 
Pan uŜalił się nad 
nią i rzekł do niej: 
Nie płacz! Potem 
przystąpił, dotknął 
się mar - a ci, którzy 
je nieśli, stanęli - i 
rzekł: Młodzieńcze, 
tobie mówię wstań! 
Zmarły usiadł i za-
czął mówić; i oddał 
go jego matce. A 
wszystkich ogarnął 
strach; wielbili Boga 
i mówili: Wielki 
prorok powstał 
wśród nas, i Bóg 
łaskawie nawiedził 
lud swój. I rozeszła 
się ta wieść o Nim 
po całej Judei i po 
całej okolicznej kra-
inie. 

1 Krl 17,17-24;  
Sławię Cię, Panie,  
bo mnie wybawiłeś 
 Ga 1,11-19;  
Łk 7,11-17 



ną za beatyfikację Błogosławionego Ks. Jerze-
go 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 
fortepianowy poświęcony pamięci Bł. Ks. Jerze-
go.  

• W piątek 11 czerwca obchodzić będziemy uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Msze św. będą odprawione o godz. 7, 10 i 18. 
Spowiedź św. dla rodziców i dzieci, które rok 
temu przystąpiły do Pierwszej Komunii św. roz-
pocznie się o godz. 15.30. Z racji na uroczystość 
moŜna tego dnia spoŜywać pokarmy mięsne. 

• W przyszłą niedzielę, 13 czerwca zapraszamy na 
naboŜeństwo fatimskie z modlitwą RóŜańcową o 
godz. 17.00. Zachęcamy równieŜ do odprawiania 
pięciu pierwszych sobót miesiąca jako wynagro-
dzenia za grzechy popełnione przeciwko Niepo-
kalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 

• Serdecznie zapraszamy na NaboŜeństwa Czerw-
cowe codziennie o godz. 17.30 połączone do 
czwartku z Nieszporami. 

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

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

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Michał Kobus, kawaler z par. św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus w BiałowieŜy i Katarzyna 
Ziętak, panna z parafii tutejszej 

⇒ Paweł Piotr Pieczyński, kawaler z parafii tutej-
szej i Katarzyna Monika Zatyka, panna z para-
fii św. Franciszka z AsyŜu w Warszawie na Okę-
ciu 

X Niedziela zwykła – 
6.06 

 
 Przez Chrystusa 

 
 Dzisiejsze Czytania bi-
blijne stawiają nas przed 
tajemnicą ciągłego stawa-
nia się i przemijania, zdo-
bywania i tracenia. Czas 
nam dany, materia, z którą 
jesteśmy złączeni, siły 
duchowe i fizyczne, nasze 
doświadczenia, wszystko 
to ma swoje granice i w 
pewnym momencie zosta-
je brutalnie zakończone. 
Czasem jest w nas pustka i 
straszliwa niemoc, brak 
śladu ufności w cokol-
wiek. Słowa o wierze, 
nadziei i miłości ulatują i 
mijają się z rzeczywisto-
ścią. Stajemy jak dzieci 
przed rozrzuconymi puz-
zlami, a wszystko wali się 
jak domek z kart. Śmierć 
młodzieńca z Naim, zresz-
tą kaŜda śmierć – jest 
wydarzeniem wstrząsają-
cym. CzyŜby Bóg był 
bezlitosny? Z dzisiejszych 
Czytań i podobnych nie-
szczęść ludzkich wynika 
jasno i jednoznacznie, Ŝe 
Chrystus w zetknięciu się 
z  nieszczęśc iem –
uzdrawia, wskrzesza i 
leczy dusze. Znamy Boga 
tylko przez Chrystusa, ale 
i siebie samych poznajemy 
dogłębnie dzięki Niemu. 
Jedynie przez Chrystusa 
poznajemy prawdziwie 
Ŝycie i śmierć. Z daleka od 
Niego nie wiemy, ani 
czym jest nasze Ŝycie, ani 
czym jest nasza śmierć, 
która przecieŜ jest pro-
giem do nowego Ŝycia. 



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. 

12 czerwca, sobota  
700  wolna 
800  +Antoni Ziółkowski 
w dniu imienin, +Antoni 
Kowalewski 
1500 w kaplicy Msza 
święta dziękczynna za 5 
lat szczęśliwego małŜeń-
stwa oraz z prośbą o bło-
gosławieństwo Jezusa i 
Matki BoŜej na dalsze lata 
wspólnego pielgrzymowa-
nia   
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
1800 – w intencji nowo-
Ŝeńców  
1900 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
13 czerwca, XI Niedziela 

Zwykła  
700 – dz.-bł. w 8 rocznicę 
urodzin Sophii 
830  + Jacek Kruszewski 
1000  w intencji rodziców i 
dzieci rocznicowych I 
Komunii Świętej 
1130  + Antoni, Włady-
sław, Henryk, Michał 
1300 + Antoni, Leokadia, 
Stanisław, Józef Okniń-
scy, Antoni Taczalski 
1300 dziękczynna za be-
atyfikację ks. Jerzego 
Popiełuszki  
1730 naboŜeństwo czerw-
cowe 
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. 


