
w 4 r.śm. oraz Leszek  
14 czerwca, wtorek; 
Bł. Michała Kozala, 
bpa i męczennika 

700 wolna 
800 + Jacek Soszyński i 
Antoni Sobolewski  
1800 + Adam Czajkow-
ski, jego rodzice, bra-
cia i cr. Kadyłów 

15 czerwca, środa;  
Bł. Jolanty, zakonni-

cy, wspomnienie 
700 – o BoŜe bł. i 
wszelkie potrzebne 
łaski dla S. Anety z 
racji imienin 
800 + Alina Adamczyk 
w 8 r.śm. 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - w int. Jana z 
racji jego 75 urodzin z 
prośbą o bł. BoŜe dla 
cr.; o podjęcie waŜ-
nych decyzji Ŝycio-

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Zesłania Ducha św. 

12.06.2011 

12 czerwca,  
NIEDZIELA  

ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

700 + Antoni i Stani-
sław Oknińscy, Antoni 
Taczalski 
830 + Jacek Kruszewski 
w 4 r.śm. 
1000 – dz. za otrzymane 
łaski z prośbą o BoŜe 
bł. i zdrowie dla Danu-
ty i Zbigniewa oraz ich 
dzieci z okazji 22 r. 
ślubu 
1130 – o łaski i BoŜe bł. 
dla Małgorzaty i jej 
rodziny 
1300 – w int. Wojtka z 
prośbą o BoŜe bł. 
1800 + Janina i Jan 
Kotowscy, Mieczysław 
Grudziński i Bronisław 
Giermakowski 

13 czerwca,  
poniedziałek; NMP 

Matki Kościoła 
700 + Andrzej Ziółkow-
ski i Antoni Kowalew-
ski 
800 – dz.-bł. w int. 
Sophi z okazji 9 uro-
dzin 
1800 + Edmund Sowa 

wych zgodnie z wolą 
BoŜą dla Marcina, Jac-
ka, Beaty i Oli; + Cze-
sław Wasiluk w 20 
r.śm.; + Marek Sobie-
raj;  
16 czerwca, czwartek; 
700 wolna 
800 – o zdrowie, bł. 
BoŜe, bezpieczeństwo i 
opiekę MB dla Ludgar-
dy Góreckiej  
1800 wolna 

17 czerwca, piątek; 
Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego, za-
konnika, wspomnienie 
700 wolna 
800 + Edmund Skrzecz-
kowski w 10 r.śm. i 
jego rodzice 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Zofia 
Kulik; + Leon i Stani-
sława (k) Lorenz; + 
Krzysztof Biały w 9 
r.śm.;  

18 czerwca, sobota; 
700 + Krystyna Kusnerz 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Zesłania Ducha św. 

12.06.2011 r. 
 
• Przez cały miesiąc zapraszamy na NaboŜeń-

stwa Czerwcowe codziennie na godz. 17.30. 
• 11 czerwca o godz. 10.00 w Bazylice Mniej-

szej - katedrze Warszawsko-Praskiej 10 księ-
Ŝy diakonów przyjęło sakrament kapłań-
stwa. Wśród neoprezbiterów jest ks. Łukasz 
Krawczyk, który 2 lata temu odbywał prakty-
ki w naszej parafii. Polecamy ich naszej mo-
dlitwie. 

• IX Festiwal Misyjny "Bóg mnie kocha", 
odbędzie się dziś w godz. 11.30-17.00 w Zie-
lonce koło Warszawy. 

• TakŜe 12.06 w godz. 14.00-20.30 „Kolejka 
do Kultury” zaprasza na Przystanek Mię-
dzylesie-Klinika „Budzik”, ul śegańska 1. 
BliŜsze informacje na 
www.wawer.warszawa.pl. 

• Jutro - 13.06 - w święto NMP Matki Kościoła 
na Mszy św. o godz. 18.00 Ks. Inf. Lucjan 
Święszkowski udzieli naszej młodzieŜy /28 
osób/ sakramentu Bierzmowania. 

• Burmistrz Dzielnicy Wawer oraz zespół or-
ganizatorów z Anina zapraszają na 15 czerw-
ca (środa) o godz.18.00 na Szóste anińskie 
spotkanie Przyjaciół Ks. Jana Twardow-
skiego. Odbędzie się ono w ogrodzie na ul. 
Niemodlińskiej 36. 

• Stowarzyszenie Chata z pomysłami zapra-
sza na Niecodzienne Święto Chaty, które od-
będzie się 16.06 /czwartek/ w ogrodzie przy 
budynku dawnego kina Wrzos. W programie 
koncerty zespołów, tańce i zabawy w plene-
rze. Początek imprezy o godzinie 11.00. 
Szczegółowe informacje na plakatach.  
Natomiast w niedzielę 19.06 po mszach św. o 

Dz 2,1-11 
Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi ziemię 
1 Kor 12,3b-7.12-13 
J 20,19-23 

Wieczorem w dniu 
Zmartwychwstania, 
tam gdzie przeby-
wali uczniowie, 
gdy drzwi były 
zamknięte z obawy 
przed śydami, 
przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i 
rzekł do nich: Po-
kój wam! A to po-
wiedziawszy, poka-
zał im ręce i bok. 
Uradowali się za-
tem uczniowie uj-
rzawszy Pana. A 
Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam. Po 
tych słowach tchnął 
na nich i powie-
dział im: Weźmij-
cie Ducha Święte-
go! Którym odpu-
ścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a 
którym zatrzyma-
cie, są im zatrzy-
mane. 



godzinie 10.00, 11.30 i 13.00 przeprowadzo-
na zostanie loteria fantowa, z której całkowi-
ty dochód przeznaczymy na dofinansowanie 
letniego obozu dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

• Redakcja Salve Regina, Parafialne Koło Ca-
ritas i Schola zapraszają na Parafialny Dzień 
Dziękczynienia, który będziemy obchodzić 
w przyszłą niedzielę w związku z 69. erygo-
wania parafii i 19. rocznicą konsekracji na-
szego kościoła. Po Mszy św. o godz. 18.00 
zapraszamy na okolicznościowy koncert w 
kościele, a później na spotkanie w ogrodzie 
parafialnym przy ciastku, herbacie i kawie. 
JuŜ teraz Redakcja zachęca wszystkich para-
fian do napisania kilku zdań podziękowania 
Panu Bogu, za to co się wydarzyło w minio-
nym roku. Karteczki z tymi tekstami prosimy 
wysyłać pocztą elektroniczną na adres parafii 
lub dostarczyć do zakrystii. Będą one opubli-
kowane w czerwcowym numerze Salve Re-
gina. Więcej o PDD (Parafialnym Dniu 
Dziękczynienia) na stronach internetowych 
parafii w gablotach i wkładce do biuletynu. 

• Uwaga! Rodzina Ponarska. Nasza diecezja 
w terminie 10-14 lipca organizuje pielgrzym-
kę „Śladami Apostołów BoŜego Miłosier-
dzia: Św. S. Faustyny Kowalskiej i Bł. Ks. 
Michała Sopoćki”. Zgłoszenia i bliŜsze infor-
macje u S. Dominiki Steć, ul. Ogrodowa 16, 
Ostrówek k. Klembowa, tel. 29-777-04-92, 
kom. 660-745-297, e-mail: s_dominika@op.pl. 

• Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd rowero-
wo-konny pod koniec czerwca w okolice 
Warszawy. Zapisy i informacje u ks. Adama. 

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w tym 
tygodniu. 

Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego – 12.06 

 
 Wspólne Święto 

 
 Teksty dzisiejszej liturgii 
przypominają nam, jak 
Apostołowie wraz z Matką 
Najświętszą przeŜyli dzień 
Zesłania Ducha Świętego, 
czyli dzień Pięćdziesiątnicy 
w Wieczerniku. Wydarze-
nie to posiada wielorakie i 
głębokie symboliczne 
znaczenie. Symboliczne 
znaczenie mają nie tylko 
znaki materialne towarzy-
szące zstąpieniu Ducha 
Świętego: ogień, wicher 
czy rozumienie wielu języ-
ków. Pierwotnie dzień 
Pięćdziesiątnicy poświęco-
ny był rozwaŜaniu Przy-
mierza z Jahwe zawartego 
na Synaju. Traktowano ten 
dzień, jako rocznicę ogło-
szenia Prawa Dziesięciu 
Przykazań. Tak więc dzi-
siejsze Święto rolników 
stawało się równocześnie 
świętem upamiętniającym 
wydarzenia zbawcze. Pięć-
dziesiątnica naleŜała, 
oprócz Święta Paschy i 
Święta Namiotów do naj-
waŜniejszych świąt Starego 
Testamentu. W dniu tym 
rozwaŜano ukonstytuowa-
nie się ludu BoŜego pod 
Synajem. Moment Zesłania 
Ducha Świętego posiada 
więc dla wszystkich głębo-
kie znaczenie historyczno-
religijne. W tym teŜ dniu 
następuje zapoczątkowanie 
Nowego Przymierza, czyli 
narodziny Kościoła, a 
Ŝywioły (ogień, wicher) 
symbolizują obecność i 
działanie Boga. 



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 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta moŜna 

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. 

w 9 r.śm. 
800 – o bł. BoŜe i po-
trzebne łaski dla Alicji 
w dniu urodzin 
1630 ślub: Godlewski-
Zielezińska 
1800 – dz. za otrzymane 
łaski i z prośbą o dal-
szą stabilność w mał-
Ŝeństwie oraz łaski 
BoŜe dla Andrzeja i 
Małgorzaty w 16 r. 
ślubu oraz ich córki 
Karoliny  
19 czerwca, 12 NIE-
DZIELA ZWYKŁA, 
NAJŚW. TRÓJCY 

700 + Janina, Krystyna i 
Maria Fieldorf  
830 + Władysława i 
Stanisław Jarzębscy i 
cr. Jarzębscy i śela-
zowskich 
1000  zajęta 
1130  + Karol w 29 
r.śm. i Helena Kłos 
1300 zbiorowa; 
chrzest: BłaŜej 
Ossowski-Siwik; - dz.-
bł. w int. Pawła i Beaty 
oraz cr. w 25 r. ślubu; - 
dz. za szczęśliwe ope-
racje Karola i Antonie-
go Plaków;   
1800 zajęta 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
Ŝe dałeś Kościołowi papieŜa  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyŜa Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia 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, Ŝe błogosławiony Jan Paweł II, papieŜ   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


