
27 czerwca,  
poniedziałek; 

700 – w int. S. Władysła-

wy  
800 + Władysław Baran 

w dniu imienin 
1800 + Władysław, Filo-

mena, Helena i ich rodzi-

ce 
28 czerwca, wtorek; 
Św. Ireneusza, bpa i 

męczennika 
700 – o BoŜe bł. i wszel-

kie potrzebne łaski dla S. 

Wandy z okazji imienin  
800 – dz.-bł. z racji 12 

urodzin Alexandry 

1800 zajęta 
29 czerwca, środa;  

ŚW. AP. PIOTRA I 
PAWŁA, uroczystość 

700 + Piotr i Stanisława 

Grajda, Aleksander 

Woźnica oraz zm. z cr. 

Grajdów i Woźniców 
1800  zbiorowa: - w in-

tencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa za grzechy 

całego świata; - o intro-

nizację Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w 

naszych sercach, rodzi-

nach, parafii, ojczyźnie  i 

całym świecie; - dz. z 

prośbą o BoŜe bł. i opie-

kę MB na nowej drodze 

INTENCJE MSZALNE 

13 Niedziela  
Zwykła  

26.06.2011 

26 czerwca, 13 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jan w 56 r.śm., 

Cecylia, Janina, Zofia i 

cr. Koziejów 

830 + Janina i Edmund 

Waleccy, Stanisława (k) 

i Czesław Mroczek, 

Helena i Bolesław, Oty-

lia i Stanisław Abramo-

wscy, Julia i Ksawery 

Dmowscy 

1000 – Aby chrześcijanie 

wszędzie, a zwłaszcza w 

wielkich ośrodkach miej-

skich, starali się wnosić 

istotny wkład w szerze-

nie kultury, sprawiedli-

wości, solidarności i 

pokoju i aby we wszyst-

kich krajach świata wy-

bory władz odbywały się 

zgodnie z zasadami spra-

wiedliwości, jawności i 

uczciwości, z poszano-

waniem wolnych decyzji 

obywateli, + Danuta 

Łysik i zm. z Koła Ró-

Ŝańcowego;  

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) 

Wielgo 

Ŝycia dla Jana i Oli, ich 

rodziców i rodzeństwa; - 

o zdrowie dla Adama; + 

Anna i Wojciech i zm. z 

cr.; + Marek Sobieraj; 

+Leokadia i Kazimierz 

Bednarek, Maria Dmow-

ska i Domicela Podolska;  

30 czerwca, czwartek; 
700 – dz. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalszą 

opiekę i światło Ducha 

św. dla dzieci i ich rodzin 

z okazji 75 urodzin 

1800 – dz.-bł. w 10 r. 

ślubu Rafała i Joanny 

Bakułów o bł. BoŜe dla 

cr. 
1800 + Krystyna Saganek 

z racji urodzin i Włady-

sława (k) Lasota z racji 

imienin   
1 lipca, piątek; NAJ-
ŚW. SERCA PANA 

JEZUSA, uroczystość 

700 – o zdrowie, bł. BoŜe, 

bezpieczeństwo i opiekę 

MB dla Marii Popielskiej 

1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Krystyna Owcza-

rek; + ElŜbieta, Marianna 

i Mateusz Arlak, Jan 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na 13 Niedzielę Zwykłą  

26.06.2011 r. 
 

• Podziękowania płynące z głębi serca pra-

gniemy złoŜyć wszystkim, którzy uświetnili 

czwartkowe obchody BoŜego Ciała: Asy-

ście Kościelnej, Panom z Kościelnej SłuŜby 

Porządkowej, Panom niosącym chorągwie, 

ministrantom, lektorom, scholi, bielankom i 

sypaczkom, dzieciom pierwszokomunijnym 

w strojach liturgicznych.  

• Przez wszystkie dni oktawy BoŜego Ciała 
o godz. 17.30 odmawiane są Nieszpory o 

Najśw. Sakramencie, Litania do Najśw. Ser-

ca Pana Jezusa oraz procesja Eucharystycz-

na wewnątrz świątyni. Na zakończenie okta-

wy po procesji odbędzie się obrzęd błogo-

sławienia wianków. 

Bóg zapłać Wam wszystkim! 

• Dnia 28 czerwca przypada trzecia rocznica 

ingresu Ks. Apa Henryka Hosera SAC, 

a 14 lipca b.r. dzień imienin. Z tej okazji 

zapraszamy do udziału we Mszy św. konce-

lebrowanej w Katedrze 29 czerwca br. 

o godz. 8.00 w intencji naszego Pasterza.  

Otoczmy Księdza Arcybiskupa naszym 

wsparciem modlitewnym. 

• W środę 29.06 uroczystość Św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Taca zbierana tego dnia jest 

przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostol-

skiej. 

• 01.07 - pierwszy piątek m-ca i uroczystość 

Najśw. Serca Pana Jezusa. Msze św. o 

godz. 7.00 i 18.00. Tego dnia post nie obo-

wiązuje. 

• 02.07 - pierwsza sobota m-ca - zapraszamy 

na róŜaniec godz. 6.30. 

2 Krl 4,8-11.14-16a 

Na wieki będę sła-

wił łaski Pana 

Rz 6,3-4.8-11 

Mt 10,37-42 

Jezus powiedział do 

apostołów: Kto kocha 

ojca lub matkę bar-

dziej niŜ Mnie, nie jest 

Mnie godzien. I kto 

kocha syna lub córkę 

bardziej niŜ Mnie, nie 

jest Mnie godzien. 

Kto nie bierze swego 

krzyŜa, a idzie za 

Mną, nie jest Mnie 

godzien. Kto chce 

znaleźć swe Ŝycie, 

straci je, a kto straci 

swe Ŝycie z mego 

powodu, znajdzie je. 

Kto was przyjmuje, 

Mnie przyjmuje; a kto 

Mnie przyjmuje , 

przyjmuje Tego, który 

Mnie posłał. Kto 

przyjmuje proroka, 

jako proroka, nagrodę 

proroka otrzyma. Kto 

przyjmuje sprawiedli-

wego, jako sprawiedli-

wego, nagrodę spra-

wiedliwego otrzyma. 

Kto poda kubek świe-

Ŝej wody do picia 

jednemu z tych naj-

mniejszych, dlatego Ŝe 

jest uczniem, zapraw-

dę powiadam wam, 

nie utraci swojej na-

grody. 



• Przez cały miesiąc zapraszamy na Nabo-
Ŝeństwa Czerwcowe codziennie na godz. 

17.30. 

• Wszystkim udającym się na wakacje Ŝy-

czymy dobrej i słonecznej pogody oraz uda-

nego wypoczynku. Podczas wakacji nie 

zapominajmy o obowiązku uczestnictwa we 

Mszy św. w niedziele oraz uroczystości 

kościelne. 

• W okresie wakacyjnym, od lipca do końca 

sierpnia, nie będzie Mszy św. w niedziele o 

godz. 13.00, oraz mszy św. w tygodniu o 

godz. 8.00, tzn. Ŝe od najbliŜszej środy - 

29.06 - msze św. będą tylko o godz. 7.00 i 

18.00 

• Jest juŜ nowe Salve Regina! Tym razem to 

numer kolorowy ze zdjęciami kroniki para-

fialnej i z wyjątkowym zdjęciem bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki, z czasu, kiedy był u 

nas wikariuszem. 

• 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. 

• Chłopcom wyjeŜdŜających na obóz rowe-
rowo-konny ks. Adam przypomina o zbiór-

ce dziś o godz. 13.30 przy stacji PKP po tej 

stronie torów. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Paweł Pietrzyk, kawaler z par. tut. 

Karolina Gołębiewska, panna z parafii w 

Łaźniewie 

XIII Niedziela zwykła – 
26.06 

 
 Chrystus Ŝyciem 

 

 Zechciejmy dobrze zrozu-
mieć wymagania Chrystusa 

zawarte we fragmencie dziś 

czytanej Ewangelii. Zbawi-
ciel bynajmniej nie odrzuca 

szlachetnych uczuć i po-
staw ludzkich, lecz pragnie 

i Ŝąda, by Jego uczniowie 

potrafili stawiać sprawy 
swego Nauczyciela na 

pierwszym miejscu, przed 

sprawami osobistymi i 
sytuacjami rodzinnymi. To 

naprawdę trudne wymaga-
nia, ale słuszne i ostatecz-

ne, jeśli zawierzamy Chry-

stusowi i chcemy Go naśla-
dować, by osiągnąć pełnię 

Ŝycia wiecznego. Lękając 
się tej drogi, moŜna wybrać 

własną, szukać szczęścia na 

własną rękę, ale Jezus 
przestrzega: „Kto chce 

znaleźć swe Ŝycie, straci je, 

a kto straci swe Ŝycie z 
mego powodu, znajdzie je”. 

Czyli, kto nie dowierza 
Chrystusowi, lecz ufa tylko 

swoim moŜliwościom, tego 

w takiej drodze Ŝyciowej 
spotka kiedyś przegrana. 

Kto przyjął chrzest – po-
ucza nas św. Paweł – ten 

stał się juŜ cząstką Chrystu-

sa i razem z Nim Ŝyje i 
umiera, a jego „Ŝyciem jest 

Chrystus”. Jezus identyfi-

kuje się z tymi, których 
wysyła z Dobrą Nowiną. 

On jest z nimi i w nich. 
Swoich uczniów stawia 

Jezus w jednym szeregu z 

prorokami i sprawiedliwy-
mi (Mt 13,17). On jest 

blaskiem ich potęgi (PS 

89). 



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. 

Przybysz, Alfons i We-

ronika Wawrzyniak; 

Franciszek Nowacki;  

2 lipca, sobota;  
Niepokalanego Serca 
NMP, wspomnienie 

700 + Stefania i Włady-

sław Osiakowie, Włodzi-

mierz Kołakowski 

1700 ślub: Kawecki-

Stoberska 
1800 + Tadeusz w 1 

r.śm., Marianna, Walde-

mar Hoffman, Helena 

Pazio  

3 lipca, 14 NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

700 + Halina Godlewska 

w dniu imienin 

830 O BoŜe bł. i łaskę 

zdrowia dla Piotra i Łu-

kasza o raz cr. Radzi-

kowskich  

1000  RM 

1130 zbiorowa: – dz.-bł. 

w 85 urodziny Reginy; + 

Stanisława (k) Olęda w 

14 r.śm.; + rodzice: He-

lena w 20 r.śm. i Włady-

sław w 67 r.śm. Wita-

szek; + Bolesław w 30 

r.śm. i Janina Kowalscy; 

+ Jan Kwiatkowski, 

Janina Kocięcka, Maria 

Olszewska;   
1800 + Dariusz Borowski 

w 4 r.śm. 

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. 


