
800  + Władysława (k) Ja-
rzębska w 6 rocznicę śmier-
ci, Stanisław Jarzębski, 
Stefan śelazowski, c.r. śela-
zowskich i Jarzębskich 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 + Jan Góralczyk, 
Edward, Anna i ElŜbieta 
Góralczyk 

16 czerwca, środa 
700  + Tadeusz Grabianka 
800  o BoŜe błogosławień-
stwo i opiekę Matki BoŜej 
dla Lutgardy Góreckiej i 
Marii Popielskiej 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800  zbiorowa: - W intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; - o 
intronizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świecie; - 
o siłę i wytrwanie w łasce 
BoŜej dla powodzian; - za 
wstawiennictwem Matki 
BoŜej prośba do Ducha św. o 
łaskę rozeznania woli BoŜej 
dla Polaków przy wyborach 
prezydenckich; - z podzięko-
waniem za otrzymane łaski 
oraz z prośbą o zdrowie i 
BoŜe błogosławieństwo dla 
Danuty i Zbigniewa z racji 
21 rocznicy ślubu oraz dla 
ich dzieci; + Wojciech Luft; 
+ Konstanty i Stefania Bocz-
kowscy, Janina Karbowiak  

17 czerwca, czwartek; 
wspomnienie Św. Brata 

INTENCJE MSZALNE 

XI Niedziela 
Zwykła 

13.06.2010 

13 czerwca, XI Niedziela 
Zwykła  

700 – dz.-bł. w 8 rocznicę 
urodzin Sophii 
830  + Jacek Kruszewski w 3 
r.śm. 
1000  w intencji rodziców i 
dzieci rocznicowych I Ko-
munii Świętej 
1130  + Antoni, Władysław, 
Henryk, Michał 
1300 + Antoni, Leokadia, 
Stanisław, Józef Oknińscy, 
Antoni Taczalski 
1300 dziękczynna za beatyfi-
kację Bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki  
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 + Danuta i Tadeusz 
Bulik, Marianna i Julian 
Bulik, Bronisława (k) i Jan 
Jarosz oraz int. dziękczynna 
niemowląt Kubusia i Mary-
sieńki 
 
14 czerwca, poniedziałek; 
wspomnienie Bł. Michała 
Kozala, biskupa i męczen-

nika 
700  + Ryszard Trzeciakow-
ski 
800  za parafian 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 + Edmund Sowa w 13 
rocznicę śmierci, Leszek 
Sowa  
15 czerwca, wtorek; wspo-
mnienie Bł. Jolanty, zakon-

nicy 
700  dziękczynno-błagalna za 
Marię 

Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika 

700 + Edmund Skrzeczkow-
ski i jego rodzice 
800 + Zofia i Aleksander 
Kulik, c.r. Kulików 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 dziękczynno – błagalna 
w 15 rocznicę ślubu Andrze-
ja i Małgorzaty, z prośbą 
dalszą stabilność w tym 
małŜeństwie oraz łaski BoŜe 
dla ich córki Karoliny 

18 czerwca, piątek 
700 zajeta 

800 + Genowefa i Josef  
Kurnava, Tadeusz RŜysko, 
Katarzyna Szostak, Stefania i 
Władysław Szostak, Jan 
Szostak 
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 zbiorowa za zmarłych: 
+ Krzysztof Biały w 8 r. śm.; 
+ Zofia Gawryszewska w 26 
r.śm. 

19 czerwca, sobota  
700  - dziękczynna za 18 lat 
Marty Wynimko z prośbą o 
łaski BoŜe na dalsze Ŝycie 
800  + Witold i Wanda Szar-
szewscy 
1500 w intencji nowoŜeńców;  
1600 w intencji nowoŜeńców   
1730 naboŜeństwo czerwcowe 
1800 + c.r. Kowalczyk: Stani-
sław w 27 r.śm., Wanda w 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia na XI Niedzielę Zwykłą 
13 czerwca 2010r. 

• Na skwerze zieleni w pobliŜu dębu 

katyńskiego poświęconego pamięci 
por. Karola Świątka stanął kamień 
upamiętniający posługę kapłań-
ską w naszej parafii Błogosławio-
nego Ks. Jerzego Popiełuszki.  

• Pragniemy podziękować bardzo 
serdecznie grupie parafian za trud i 
pracę włoŜoną w realizowanie tego 
dzieła. Uroczystą Mszę św. dzięk-
czynną za beatyfikację Błogosła-
wionego Ks. Jerzego Popiełuszkę 
odprawi w naszej parafii J.E.Ks. 
Bp Stanisław Kędziora dziś, w 
niedzielę 13 czerwca br. o godz. 
13.00.  

• Dziś równieŜ - 13 czerwca o godz. 
19.00 będzie w naszym kościele 
koncert fortepianowy poświęcony 
pamięci Bł. Ks. Jerzego. Serdecznie 
zapraszamy. 

• Dziś, 13 czerwca zapraszamy na 
naboŜeństwo fatimskie z modlitwą 
RóŜańcową o godz. 17.00. Zachęca-
my równieŜ do odprawiania pięciu 
pierwszych sobót miesiąca jako wy-
nagrodzenia za grzechy popełnione 
przeciwko Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny. 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa 
do siebie na posiłek. Wszedł więc 
do domu faryzeusza i zajął miejsce 
za stołem. A oto kobieta, która 
prowadziła w mieście Ŝycie grzesz-
ne, dowiedziawszy się, Ŝe jest 
gościem w domu faryzeusza, 
przyniosła flakonik alabastrowy 
olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg 
Jego, płacząc, zaczęła łzami 
oblewać Jego nogi i włosami swej 
głowy je wycierać. Potem całowała 
Jego stopy i namaszczała je olej-
kiem. Widząc to faryzeusz, który 
Go zaprosił, mówił sam do siebie: 
Gdyby On był prorokiem, wiedział-
by, co za jedna i jaka jest ta kobieta, 
która się Go dotyka, Ŝe jest grzesz-
nicą. Na to Jezus rzekł do niego: 
Szymonie, mam ci coś powiedzieć. 
On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! 
Pewien wierzyciel miał dwóch 
dłuŜników. Jeden winien mu był 
pięćset denarów, a drugi pięćdzie-
siąt. Gdy nie mieli z czego oddać, 
darował obydwom. Który więc z 
nich będzie go bardziej miłował? 
Szymon odpowiedział: Sądzę, Ŝe 
ten, któremu więcej darował. On 
mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem 
zwrócił się do kobiety i rzekł 
Szymonowi: Widzisz tę kobietę? 
Wszedłem do twego domu, a nie 
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś 
łzami oblała Mi stopy i swymi 
włosami je otarła. Nie dałeś Mi 
pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, 
nie przestaje całować nóg moich. 
Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; 
ona zaś olejkiem namaściła moje 
nogi. Dlatego powiadam ci: Od-
puszczone są jej liczne grzechy, 
poniewaŜ bardzo umiłowała. A ten, 
komu mało się odpuszcza, mało 
miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje 
grzechy są odpuszczone. Na to 
współbiesiadnicy zaczęli mówić 
sami do siebie: KtóŜ On jest, Ŝe 
nawet grzechy odpuszcza? On zaś 
rzekł do kobiety: Twoja wiara cię 
ocaliła, idź w pokoju! Następnie 
wędrował przez miasta i wsie, 
nauczając i głosząc Ewangelię o 
królestwie BoŜym. A było z Nim 
Dwunastu oraz kilka kobiet, które 
uwolnił od złych duchów i od 
słabości: Maria, zwana Magdaleną, 
którą opuściło siedem złych 
duchów; Joanna, Ŝona Chuzy, 
zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele 
innych, które im usługiwały ze 
swego mienia. 

2 Sm 12,1.7-10.13 
Daruj mi, Panie,  
winę mego grzechu 
Ga 2,16.19-21;  
Łk 7,36-8,3 



• Serdecznie zapraszamy na Nabo-
Ŝeństwa Czerwcowe codziennie o 
godz. 17.30 połączone do czwartku 
z Nieszporami. 

• Jutro, tj. 14 czerwca wspominamy 
70. rocznicę pierwszego transportu 
więźniów z Tarnowa do Oświęci-
mia. Motocykliści z Rajdu Katyń-
skiego udali się w trasę. Łączymy 
się w modlitwie. 

• Wakacje z wartościami to ciekawy 
pomysł na wakacje dla dzieci i mło-
dzieŜy, która w duchu wiary kato-
lickiej pragnie kształtować swoje 
Ŝycie. Zgłoszenia i informacje: Tel/
fax 025 787 74 11, ks. Emil Parafi-
niuk Asystent Diecezjalny KSM i 
www.wakacjeksm.pl 

Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Paweł Piotr Pieczyński, kawaler z 

parafii tutejszej i Katarzyna Moni-
ka Zatyka, panna z parafii św. 
Franciszka z AsyŜu w Warszawie 
na Okęciu 

⇒ Konrad Staniszewski, kawaler z 
par. tutejszej i Anna Aleksandra 
Czarny, panna z par. Najśw. Trój-
cy w Repkach-Szkopach 

XI Niedziela zwykła – 
13.06 

 
 Odzyskana radość 

 
 Jesteśmy często w sytu-
acji Dawida (Czyt. 1). 
Niby zewnętrznie nic się 
nie zmieniło. Pozostała 
przecieŜ korona królewska 
na głowie, płaszcz władzy 
na ramionach i berło pra-
wodawcy w rękach. A 
jednak wewnętrznie jest 
tam ruina, do której przy-
znać się jest bardzo trudno. 
Nasz umysł dociera do 
odległych mgławic, bada 
wnętrze atomu, ustawia 
najdrobniejsze włókna 
nerwów, a nie chce wi-
dzieć i nie rozeznaje hie-
rarchii wartości oraz za-
kłóconego porządku w 
sobie. Tęsknimy do miło-
ści, a ziejemy nienawiścią, 
domagamy się prawdy, a 
fałszujemy swoją osobo-
wość i zgodne współŜycie 
społeczne. Pragniemy 
pełni Ŝycia z Bogiem, a 
łamiemy Jego przykazania. 
Prorok Natan ukazuje 
Dawidowi jego nędzę i 
zarazem szansę powrotu 
do Boga. W Ewangelii 
sam Chrystus przywraca 
wielkość i godność upadłe-
mu człowiekowi. Trzeba 
tylko przylgnąć do Zbawi-
ciela autentyczną miłością. 
W sakramencie pokuty 
dzieje się to samo, co w 
dzisiejszej Ewangelii czyni 
Jezus w domu zdumionego 
faryzeusza Szymona. Bóg 
nie zamyka drogi do sie-
bie, a za tę odzyskaną 
radość nie musimy płacić. 



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. 

dniu imienin, Zbigniew   
20 czerwca, XII Niedziela 

Zwykła  
700 za parafian 
830  + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Stanisław, 
Mikołaj, Józef, Władysław 
Wochniak 
1000  +Alina i Bolesław 
1130  + Alina Milch oraz 
zmarli z rodziny Gaców i 
Wojciechowskich 
1300 zbiorowa: - dziękczyn-
no-błagalna pp. Aliny i 
Mieczysława Śliwowskich w 
60 rocznicę ślubu z prośbą o 
błogosławieństwo dla dzieci 
i wnuków; dziękczynno-
błagalna w 35 rocznicę ślubu 
pp. Anny i Konstantego oraz 
ich rodziny; dziękczynno 
błagalna w 1 rocznicę ślubu 

pp. Marleny i Daniela Pasiń-
skich z prośbą o BoŜe błogo-
sławieństwo na dalsze lata 
ich małŜeństwa; - dziękczyn-
no-błagalna pp. Karoliny i 
Mariusza w 1 rocznicę ślu-
bu; - dziękczynna w intencji 
wszystkich, którzy modlili 
się za Bartosza i za wszyst-
kich, którzy się nim opieko-
wali; + Bronisław Ges w 30 
dni po śmierci; chrzest: 
Maria Julia Goulart – Ko-
smacka, Wojciech Walczak, 
Natalia Dropik, Piotr Henryk 
Wesołowski 
1730 naboŜeństwo czerwco-
we 
1800 + Karol Kłos w 28 r.śm 
i Helena Kłos 
 
 

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. 


