
Janina Durko 
4 czerwca, poniedziałek 
700 – dz. za szczęśliwe 
przeżycie dwóch operacji 
800 + Alina Łabędź /
greg.27/  
1800 + Władysław i Fran-
ciszek Smolarczyk, zm. z 
rodz. Smolarczyków, 
Zarębów i Kopciów oraz 
krewnych i znajomych 
5 czerwca, wtorek, Św. 
Bonifacego, bpa i mę-
czennika, wspomnienie  

700 + Alina Łabędź /
greg.28/ 
800 + Jan Matecki w 36 
r.śm. 
1645 wolna 
1800 + Bolesław w 21 
r.śm. i zm. z cr. Łęgow-
skich, Boguszewskich i 
Roguskich 

6 czerwca, środa 
700 – dz. za beatyfikację 
ks. Jerzego Popiełuszki  
800 + Alina Łabędź /
greg.29/  
1645 + Lidia Adler, Stani-
sława (k) i Eugeniusz  
Jacak, Stefania i Antoni 
Rusinowscy, Zbigniew i 
Jadwiga Marcinkiewicz  
1800 zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Najświętrzej Trójcy 

03.06.2012 

3 czerwca, NIEDZIELA 
NAJŚW. TRÓJCY  

700 + Alina Łabędź /
greg.26/  
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Miko-
łaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak  
1000 Uroczysta I Komu-
nia św.  
1130 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, i Naszego Dzien-
nika oraz żeby Pan Jezus 
pozostał na zawsze w 
sercach dzieci, które dziś 
przyjęły po raz pierwszy 
w Komunii św. 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Piotr Gromadzki, Lena 
Bieńkowska, Antoni 
Krawsz-Kubica; - dz.-bł. 
w 2 r. ślubu Emilii i Paw-
ła Kozakiewicz z prośbą 
o bł. Boże dla cr.; - z 
prośbą o zdrowie i bł. 
Boże dla Jana i Jacka 
Kalinowskich oraz + 
Barbara Kalinowska z 
racji Dnia Matki; - dz. za 
uratowanie życia i zdro-
wia; + Regina w 3 r.śm. i 
Stanisław 9 r.śm. Jedyna-
kowie;  
1800 + Władysław i Ge-
nowefa, Marcjanek i 

świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; - o Boże bł. i opiekę 
MB na nowej drodze 
życia Beaty i Marcina 
oraz o potrzebne łaski dla 
ich rodziców i rodzeń-
stwa; + Lech Kalinowski; 
+ Helena Sadowska w 24 
r.śm.; + Rozalia i Augu-
styn Jóźwikowie i ich 
dzieci; 

7 czerwca,  
CZWARTEK,  

NAJŚW. CIAŁA I 
KRWI CHRYSTUSA 

700 + Alina Łabędź /
greg.30-ostatnia/ 
830 + Józef, Aleksandra 
(k) i Alina  
1000 zajęta 
1100 – za Parafian - pro-
cesja 
1800 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Najświętrzej Trójcy 

03.06.2012 r. 
 

•  I Komunia Św. dzieci w naszej parafii odbyła 
się 31 maja /czwartek/ w święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zaś Uroczysta I Ko-
munia Św. będzie miała miejsce dziś - w nie-
dzielę, w uroczystość Najświętrzej Trójcy  na 
Mszy św. o godz. 10.00. Zawierzamy dzieci i ich 
rodziny wstawiennictwu Matki Bożej i Św. Jó-
zefa. 10 czerwca o godz. 10.00 zapraszamy dzie-
ci rocznicowe wraz z rodzinami na Uroczystą 
Rocznicę I Komunii Św. 

•  W dzisiejszą niedzielę w całym kraju obchodzi-
my Dzień Dziękczynienia. Ofiary do puszki na 
środku kościoła „Dar serca” przeznaczone są na 
budowę świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie.  

•  Przez cały miesiąc nabożeństwa czerwcowe 
poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 
naszej świątyni odprawiane są codziennie o 
godz. 17.30. 

•  Zapraszamy wszystkich w najbliższy czwartek 
na Uroczystość Bożego 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 Służby Porządkowej, ministrantów, 
lektorów, scholę, bielanki i sypaczki, dzieci 
pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. 
Prosimy też o usunięcie samochodów z trasy 
procesyjnej. Zwracamy się z prośba do męż-
czyzn o pomoc w niesieniu chorągwi podczas 
procesji. 

•  Z racji na EURO 2012 zapraszamy wszystkich 
wiernych, nie tylko kibiców i fanów piłki noż-

Pwt 4,32-34.39-40 
Szczęśliwy naród 
wybrany przez Pana. 
Rz 8,14-17 
Mt 28,16-20 

J e d e n a s t u 
uczniów udało się 
do Galilei na gó-
rę, tam gdzie Je-
zus im polecił. A 
gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu po-
kłon. Niektórzy 
jednak wątpili. 
Wtedy Jezus pod-
szedł do nich i 
przemówił tymi 
słowami: Dana 
Mi jest wszelka 
władza w niebie i 
na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie 
wszystkie narody, 
udzielając im 
chrztu w imię Oj-
ca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie 
je zachowywać 
wszystko, co wam 
przykazałem. A 
oto Ja jestem z 
w a m i  p r z e z 
wszystkie dni, aż 
do skończenia 
świata. 



nej, w środę 6 czerwca 2012 na godz. 16.00 do 
Katedry Warszawsko-Praskiej na centralne na-
bożeństwo ekumeniczne otwierające Mistrzo-
stwa Europy. W nabożeństwie wezmą udział 
Księża Biskupi różnych wyznań chrześcijań-
skich oraz przedstawiciele Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
Spółek PL2012 i Euro 2012 Polska oraz przed-
stawiciele władz samorządowych. 

•  10.06 będziemy przeżywać niedzielę semina-
ryjn ą i gościć w naszej parafii kleryków wraz 
ks. Prokuratorem. 

•  W ramach cyklu ”Uwolnienie , uzdrowienie, 
namaszczenie”, zapraszamy na (ostatnie) spo-
tkanie z ks. dr Marcinem Hołujem - diecezjal-
nym egzorcystą. Katecheza: " Weźcie miecz 
Ducha"  odbędzie sie  w niedzielę, 10 czerw-
ca  o godz. 19.00 w kościele MB Dobrej Ra-
dy  w Miedzeszynie. 

•  Spotkanie grupy chłopców przygotowujących 
się do Bierzmowania odbędzie się 13.06 /środa/ 
o godz. 19.00 w salce parafialnej. Zaś całą mło-
dzież przygotowującą się do tego sakramentu 
zapraszamy na wspólne spotkanie 16.06 /
sobota/ o godz. 16.00 od strony kancelarii.  

•  Burmistrz Dzielnicy Wawer oraz zespół organi-
zatorów z Anina zapraszają na 13 czerwca 
(środa) o godz.17.00 na Siódme Anińskie Spo-
tkanie Przyjaciół Ks. Jana Twardowskiego. 
Odbędzie się ono w ogrodzie na ul. Niemodliń-
skiej 36. 

•  Ks. Tadeusz zaprasza na pielgrzymkę Litwa - 
Łotwa - Estonia- Rosja w dniach 30.06-12.07. 
2012 Bliższe informacje pod nr. telefonu 509-16
-90-91 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 

Niedziela Najświętszej 
Trójcy – 3.06 

 
 Jeden Bóg w trzech 

Osobach 
 
 Bóg objawia się ludzko-
ści, jakby wieloetapowo. 
Poszczególne tajemnice 
życia Bożego poznaje 
człowiek na przestrzeni 
d z i e j ó w .  I  t a k , 
„przedstawiana w Księdze 
Powtórzonego Prawa idea 
monoteizmu, miała wy-
starczyć ludziom Starego 
Testamentu. Dopiero 
Chrystus odsłania dalszy 
fragment rzeczywistego 
życia Jedynego Boga, 
który istnieje jako Ojciec, 
Syn i Duch Święty. Nato-
miast św. Paweł ukazuje 
głębokie relacje, jakie 
zachodzą między Trójcą 
Świętą a człowiekiem. 
„Otrzymaliśmy ducha 
przybrania za synów…, 
jeżeli zaś jesteśmy dzieć-
mi, to i dziedzicami”. 
„Wystarczy odmówić 
Credo, uczestniczyć w 
sakramentalnych czynno-
ściach chrztu, czynić znak 
krzyża”, by się o tym 
przekonać. Wszystkie inne 
tajemnice oznaczają to, co 
Bóg czyni w świecie. 
Tajemnica Trójcy Świętej 
mówi o tym, czym Bóg 
jest w sobie. Jest to więc 
tajemnica wszystkich 
innych tajemnic. Dzięki 
tej Tajemnicy wszystkie 
inne znajdują swoje wytłu-
maczenie. To do niej pro-
wadzi nas cała reszta, 
nauki Apostołów i Kościo-
ła. 



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 
Ks. Krzysztof Grzybowski 

Zakrystianka: 
Siostra Elżbieta Łaniewska 

 
Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
Wpłaty na budowę kościoła p.w. 

św. Benedykta można 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. 

8 czerwca, piątek, Św. 
Jadwigi Królowej, 

wspomnienie 
700 + Maria Łysiak w 3 
r.śm. 
800 + Jadwiga w 6 r.śm. i 
Jan Banaszkowie 
1630 ślub: Radzicki-
Troszczyńska 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Barbara Gawłow-
ska w 30 dniu po śm.;  

9 czerwca, sobota 
700 wolna 
800 wolna 
1200 ślub: Cichański-
Kozioł 
1800 + Wiesława (k) 
Blicharska 

10 czerwca, 10 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 
700 + Ryszard Wysocki w 
19 r.śm., Feliksa (k), 
Zygmunt i Jacek Szadko-
wscy, Stanisława (k) i 
Wojciech Ulanowscy  
830 zajęta  
1000 Rocznica I Komu-
nii św.  
1130 – w int. Danuty i 
Zbigniewa oraz ich dzie-
ci z podziękowaniem za 
otrzymane łaski i prośbą 
o dalszą opiekę i bł. Boże 
w rodzinie z okazji 23 r. 
ślubu 
1300 zajęta 
1800 + Krzysztof Biały w 
10 r.śm., Andrzej Nowak 
w 2 r.śm. 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia 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, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


