
Konstanty Dymek 
22 czerwca, środa; 

700 + Halina i Feliks Śli-
wak, Wanda Majewska 
800 + Aleksandra (k), 
Jadwiga, Piotr, Franci-
szek i ks. Feliks Boguszo-
wie 
800 – Zakończenie Roku 
Szkolnego 

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; - w 
int. zdrowia Marzeny 
Zgorzelak; + Jan Rusz-
czyc w 4 r.śm.; + Kazi-
mierz, Dezyderia, Włady-
sław i Kazimiera; + Jan 
Strzała w 2 r.śm.; + Da-
riusz Dąbrowski w 10 
r.śm.; + Henryk Turek; + 
Jan Marczak, Rozalia i 
Marcin Kołakowscy; + 
Marek Sobieraj;  

23 czerwca,  
CZWARTEK;  

NAJŚW. CIAŁA I 
KRWI CHRYSTUSA 

700 + Wanda Krajewska 
830 + Witold i Wanda 
Szarszewscy 
1000 + Janina i Czesław 

INTENCJE MSZALNE 

12 Niedziela  
Zwykła  

Najświętszej Trójcy 
19.06.2011 

19 czerwca, 12 NIE-
DZIELA ZWYKŁA, 
NAJŚW. TRÓJCY 

700 + Janina, Krystyna i 
Maria Fieldorf  
830 + Władysława i Stani-
sław Jarzębscy i cr. Ja-
rzębscy i śelazowskich 
1000 + Krzysztof Fron-
czewski w 10 r.śm. i Ma-
rek Stabrowski w 10 r.śm. 
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 
operacje Karola i Anto-
niego Plaków; + Danuta i 
Tadeusz Bulik, Bronisła-
wa (k) i Jan Jarosz 
1800 zajęta 

20 czerwca,  
poniedziałek; 

700 + Zdzisław Blicharz w 
2 r.śm. 
800 wolna 
1800 + Genowefa i Wła-
dysław Marcjonek 

21 czerwca, wtorek;  
Św. Alojzego Gonzagi, 

zakonnika 
700 + Alicja i Kazimierz 
Krawczak i cr. Kaletów 
800 + Józef Pełka w 4 
r.śm. 
1800 + Alicja, Zofia i 

Mitrus 
1100 – za parafian - Proce-
sja 
1800 + Stanisław w 28 
r.śm., Wanda w dniu 
imienin i Zbigniew w 3 
r.śm. Kowalczykowie 

24 czerwca, piątek;  
NARODZENIE ŚW. 

JANA CHRZCICIELA 
700 + Paweł i Marianna 
Wierzbowscy, Janina 
Wierzbowska-Kowalska  
800 – w int. Piotra z racji 
imienin  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + Jan 
Omieciński; + Janina i 
Bolesław Kowalscy, Józe-
fa i Jan Jedynak; + Janina 
Nowacka; + Danuta Łysik 
w 30 dniu po śm.;  

25 czerwca, sobota; 
700 + Marek GrąŜka 
800 + Maria Kaniowska w 
3 r.śm., Roman i zm. z cr. 
Kaniowskich i Beredów 
1530 ślub: Cybulski-
Górska 
1630 ślub: Siedlarz-
Gajewska 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na 12 Niedzielę Zwykłą  

Najświętszej Trójcy 
19.06.2011 r. 

 
• Z BoŜą pomocą i dzięki ludzkiej łaskawości 

rozpoczęliśmy remont chodników wokół ko-
ścioła. Wiele osób narzekało na nierówności i 
problemy ze szpilkami w asfalcie, łatwiej teŜ 
będzie z odśnieŜaniem w zimę. Są juŜ pierwsze 
głosy o dobrym doborze koloru.  
Cieszymy się, Ŝe prace postępują! 

• Przez cały miesiąc zapraszamy na NaboŜeństwa 
Czerwcowe codziennie na godz. 17.30. 

• Dzisiaj obchodzimy Parafialny Dzień Dzięk-
czynienia. Z tej okazji o godz. 19-tej odbędzie 
się w naszym kościele koncert, połączony z po-
kazem slajdów, projekcją filmu i spotkaniem 
przy herbacie kawie i ciastku. Po kaŜdej Mszy 
św. na schodach kościoła będzie robione zdjęcie 
do okolicznościowego Portretu Parafii. Przed 
kościołem jest teŜ wystawa zdjęć z kroniki para-
fialnej, galeria dotyczy głównie ostatnich 12 
miesięcy. 

• W dzisiejszą niedzielę Stowarzyszenie Chata z 
pomysłami po mszach św. o godz. 10.00, 11.30 
i 13.00 przeprowadzi loterię fantową, z której 
całkowity dochód przeznaczony będzie na dofi-
nansowanie letniego obozu dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie. 

• Zapraszamy wszystkich w najbliŜszy czwartek 
na Uroczystość BoŜego Ciała. Msze św. w tym 
dniu będą odprawione o godz. 7.00; 8.30; 10.00 
11.00 oraz 18.00. Procesja do czterech ołtarzy 
rozpocznie się po Mszy św. o godz. 11.00. Tra-
sa procesji do czterech ołtarzy: ul. Bosmańska, 
Stradomska, V Poprzeczna do Kajki i dalej ul 
Odrodzenia, Homera, i powrót ul. Alpejską, Kaj-
ki, VI Poprzeczną i Rzeźbiarską. Do udziału w 
procesji zapraszamy Asystę Kościelną, Panów z 
Kościelnej SłuŜby Porządkowej, ministrantów, 
lektorów, scholę, bielanki i sypaczki, dzieci 

Wj 34,4b-6,8-9 

Chwalebny jesteś, 
wiekuisty BoŜe 
2 Kor 13,11-13 

J 3,16-18 

Jezus powiedział 
do Nikodema: 
Tak Bóg umiło-
wał świat, Ŝe Sy-
na swego Jedno-
rodzonego dał, 
aby kaŜdy, kto w 
Niego wierzy, 
nie zginął, ale 
m i a ł  Ŝ y c i e 
wieczne. Albo-
wiem Bóg nie 
posłał swego Sy-
na na świat po 
to, aby świat po-
tępił, ale po to, 
by świat został 
przez Niego zba-
wiony. Kto wie-
rzy w Niego, nie 
podlega potępie-
niu; a kto nie 
wierzy, juŜ zo-
stał potępiony, 
bo nie uwierzył 
w imię Jednoro-
dzonego Syna 
BoŜego. 



pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. 
Prosimy teŜ o usunięcie samochodów z trasy 
procesyjnej. Zwracamy się z prośba do męŜ-
czyzn o pomoc w niesieniu chorągwi podczas 
procesji. 

• Jest juŜ nowe Salve Regina! Tym razem to nu-
mer kolorowy ze zdjęciami kroniki parafialnej i 
z wyjątkowym zdjęciem bł. Ks. Jerzego Popie-
łuszki, z czasu, kiedy był u nas wikariuszem.  
MłodzieŜ z Salve Regina delikatnie podpowiada 
wszystkim Czytelnikom, Ŝe druk kolorowy jest 
sporo droŜszy i juŜ teraz dziękuje za kaŜdy gest 
wsparcia do puszki. Dochód ze sprzedaŜy gaze-
ty przeznaczony będzie na rozwój redakcji w 
nowym roku po wakacjach.  
W ramach podjęcia tematu nowego numeru 

składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy w minionym roku  interesowali się naszą 

pracą, włączali się czynnie w redagowanie pi-

sma i okazywali swoją Ŝyczliwość! 
• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza na 

pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 10 lipca na 
ogólnopolskie spotkanie Rodziny Radia Maryja. 
BliŜsze informacje i zapisy w kiosku po kaŜdej 
mszy św. 

• W kiosku takŜe moŜna złoŜyć swój podpis pod 
petycją o referendum w sprawie prywatyzacji 
słuŜby zdrowia i strategicznych przedsiębiorstw 
państwowych. 

• Uwaga! Rodzina Ponarska. Nasza diecezja w 
terminie 10-14 lipca organizuje pielgrzymkę 
„Śladami Apostołów BoŜego Miłosierdzia: 
Św. S. Faustyny Kowalskiej i Bł. Ks. Michała 
Sopoćki”. Zgłoszenia i bliŜsze informacje 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. 

• Rodziców chłopców wyjeŜdŜających na obóz 
rowerowo-konny ks. Adam zaprasza do zakry-
stii po mszy św. 

Uroczystość Najświętszej 
Trójcy – 19.06 

 
 Bóg z nami 

 
 Chrześcijanin jest człon-
kiem ludu BoŜego znajdują-
cego się w drodze, a to 
oznacza rzeczywistość 
wspólnotową i wymiar 
historyczny. Człowiek wie, 
ku czemu pielgrzymuje, ale 
musi wybierać drogę i sta-
rać się o oświetlenie jej 
wiarą rozumną, wypełnioną 
miłością. Konkretne oko-
liczności, w jakie wpisana 
jest nasza mała droga, po-
zwalają na zrozumienie jej i 
działanie we wszystkich 
dostępnych wymiarach. 
Czyli zawieramy i zawierza-
my całą swoją teraźniej-
szość i przyszłość Ŝycia 
Trójcy Świętej, która na 
czasie naszego trwania 
wyciska swoje piętno. Ko-
ściół zaś „zawsze ma obo-
wiązek badać znaki czasów 
i wyjaśniać je w świetle 
Ewangelii tak, aby mógł w 
sposób dostosowany do 
mentalności kaŜdego poko-
lenia, odpowiadać ludziom 
na ich odwieczne pytania 
dotyczące sensu Ŝycia obec-
nego i przyszłego oraz 
wzajemnego ich stosunku 
do siebie. NaleŜy zatem 
poznawać i rozumieć świat, 
w którym Ŝyjemy, a takŜe 
jego nieraz dramatyczne 
oczekiwania, dąŜenia i 
właściwości” (Sobór Wat.II 
Konstytucja Gaudium et 
Spes). Boska obietnica i 
Jego mądrość, Jego prawo, 
Jego wierność w miłości 
nieskończonej, znajduje się 
ostatecznie dla nas w planie 
Boga Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. 



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. 

1800 – w 23 r. ślubu Ma-
rzanny i Wiesława dz. za 
otrzymane łaski BoŜe z 
prośbą o dalszą opiekę dla 
nich i dzieci: Moniki i 
Cezarego  

26 czerwca, 13 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jan w 56 r.śm., 
Cecylia, Janina, Zofia i 
cr. Koziejów 
830 zajęta 
1000 – Aby chrześcijanie 
wszędzie, a zwłaszcza w 
wielkich ośrodkach miej-
skich, starali się wnosić 
istotny wkład w szerzenie 
kultury, sprawiedliwości, 
solidarności i pokoju i 

aby we wszystkich kra-
jach świata wybory władz 
odbywały się zgodnie z 
zasadami sprawiedliwo-
ści, jawności i uczciwo-
ści, z poszanowaniem 
wolnych decyzji obywate-
li, + Danuta Łysik i zm. z 
Koła RóŜańcowego 
1130 + Janina Milch i zm. 
z cr. Gac i Wojciechow-
skich 
1800 + Władysława, Wła-
dysław i Leokadia Woj-
tyńscy, Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina (k) Wiel-
go 

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. 


