
i Stanisław Oknińscy, 
Antoni i Genowefa 
Taczalscy 

13 czerwca, środa,  
Św. Antoniego z Pad-
wy, prezbitera i dra K

-ła, wspomnienie 
700 zajęta  
800 – o łaskę zdrowia, 
bł. z nauce i mocną 
wiarę dla Sophii 
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; - o Boże bł. 
i opiekę MB na nowej 
drodze życia Beaty i 
Marcina oraz o potrzeb-
ne łaski dla ich rodzi-
ców i rodzeństwa; + 
Antoni Ziółkowski z 
racji imienin, Antoni i 
Irena w 1 r.śm. Kowale-

INTENCJE MSZALNE 

10 Niedziela  
Zwykła 

10.06.2012 

10 czerwca, 10 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Ryszard Wysocki 
w 19 r.śm., Feliksa (k), 
Zygmunt i Jacek Szad-
kowscy, Stanisława (k) 
i Wojciech Ulanowscy  
830 + Jacek Kruszewski 
w 5 r.śm. 
1000 Rocznica I Komu-
nii św. za parafian 
1130 – w int. Danuty i 
Zbigniewa oraz ich 
dzieci z podziękowa-
niem za otrzymane łaski 
i prośbą o dalszą opiekę 
i bł. Boże w rodzinie z 
okazji 23 r. ślubu 
1300 – o łaskę i bł. Boże 
dla Bogdana 
1800 + Krzysztof Biały 
w 10 r.śm., Andrzej 
Nowak w 2 r.śm. 

11 czerwca,  
poniedziałek 

700 wolna 
800 + Jerzy Makarewicz 
w 3 r.śm. 
1800 + Jerzy Ludziejew-
ski w 30 r.śm. 

12 czerwca, wtorek 
700 wolna 
800 + Władysław Koza-
kiewicz 
1800 + Antoni, Leokadia 

wscy; + Piotr Maszczak 
w 30 dniu po śm.;  
14 czerwca, czwartek, 
Bł. Michała Kozala, 
bpa i męczennika, 

wspomnienie 
700 wolna 
800 + Alina Adamczyk 
w 9 r. śm. 
1800 + Edmund Sowa w 
5 r.śm. i Lech Sowa z 
okazji imienin  

15 czerwca, piątek, 
NAJŚĆ. SERCA  
PANA JEZUSA,  

uroczystość 
700 zajęta 
1000 + Czesław Wasiluk 
w 21 r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz.-bł. w 7 
r .ślubu Krzysztofa i 
Bożeny z prośba o bł. 
Boże i potrzebne łaski; 
+ Erna i Adam Ligęsa; 
+ Jarosław Moździoch 
w m-c po śm.; 

16 czerwca, sobota, 
Niepokalanego Serca 
NMP, wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  10 Niedzielę Zwykłą 

10.06.2012 r. 
 

•  Dziś przeżywamy niedzielę seminaryjną i 
gościmy w naszej parafii kleryków Wyższego 
Diecezjalnego Seminarium Duchownego wraz 
ks. Prokuratorem Wojciechem Stępniem. Pole-
camy ich i sprawę powołań naszej modlitwie 
przed Panem. 

•  Dziś też o godz. 10.00 będzie miała miejsce 
Uroczysta Rocznica I Komunii św.  

•  Podziękowania płynące z głębi serca pragnie-
my złożyć wszystkim, którzy uświetnili czwart-
kowe obchody Bożego Ciała: grupom parafial-
nym i siostrom przygotowującym ołtarze sta-
cyjne, mieszkańcom, którzy przystroili swoje 
domy, Asyście Kościelnej, Panom z Kościelnej 
Służby Porządkowej, Panom i młodzieży niosą-
cym chorągwie, harcerzom, lektorom, mini-
strantom, scholi, bielankom, sypaczkom i dzie-
ciom pierwszokomunijnym w strojach liturgicz-
nych wraz z rodzicami. Szczególne podzięko-
wania dla Policji za zabezpieczenie trasy proce-
sji. 
Bóg zapłać Wam wszystkim! 

•  Przez wszystkie dni oktawy Bożego Ciała /do 
piątku/ o godz. 17.30 odmawiamy Nieszpory o 
Najśw. Sakramencie i Litanię do Najśw. Serca 
Pana Jezusa. Na zakończenie oktawy po proce-
sji odbędzie się obrzęd błogosławieństwa wian-
ków. 

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

•  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  dziś o godz. 19.00 w 

Rdz 3, 9-15 
U Pana łaska oraz 
odkupienie. 
2 Kor 4, 13-5, 1 
Mk 3, 20-35 

Potem przyszedł do domu, a 
tłum znów się zbierał, tak, że 
nawet posilić się nie mogli. Gdy 
to posłyszeli Jego bliscy, 
wybrali się, żeby Go powstrzy-
mać. Mówiono bowiem: Od-
szedł od zmysłów. Natomiast 
uczeni w Piśmie, którzy przy-
szli z Jerozolimy, mówili: Ma 
Belzebuba i przez władcę złych 
duchów wyrzuca złe duchy. 
Wtedy przywołał ich do siebie i 
mówił im w przypowieściach: 
Jak może szatan wyrzucać 
szatana? Jeśli jakieś królestwo 
wewnętrznie jest skłócone, 
takie królestwo nie może się 
ostać. I jeśli dom wewnętrznie 
jest skłócony, to taki dom nie 
będzie mógł się ostać. Jeśli 
więc szatan powstał przeciw 
sobie i wewnętrznie jest skłóco-
ny, to nie może się ostać lecz 
koniec z nim. Nie, nikt nie 
może wejść do domu mocarza i 
sprzęt mu zagrabić, jeśli moca-
rza wpierw nie zwiąże, i wtedy 
dom jego ograbi. Zaprawdę, 
powiadam wam: wszystkie 
grzechy i bluźnierstwa, których 
by się ludzie dopuścili, będą im 
odpuszczone. Kto by jednak 
zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma 
odpuszczenia, lecz winien jest 
grzechu wiecznego. Mówili 
bowiem: Ma ducha nieczystego. 
Tymczasem nadeszła Jego 
Matka i bracia i stojąc na 
dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. Właśnie tłum 
ludzi siedział wokół Niego, gdy 
Mu powiedzieli: Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze pytają 
się o Ciebie. Odpowiedział im: 
Któż jest moją matką i /którzy/ 
są braćmi? I spoglądając na 
siedzących dokoła Niego rzekł: 
Oto moja matka i moi bracia. 
Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi 
jest bratem, siostrą i matką. 



kościele MB Dobrej Rady  w Miedzeszynie. 
•  Spotkanie grupy chłopców przygotowujących 

się do Bierzmowania odbędzie się 13.06 /
najbliższa środa/ o godz. 19.00 w salce para-
fialnej. Zaś całą młodzież przygotowującą się 
do tego sakramentu zapraszamy na wspólne 
spotkanie 16.06 /sobota/ o godz. 16.00 od stro-
ny kancelarii. 

•  W najbliższy piątek - 15.06 - uroczystość Naj-
św. Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie obowią-
zuje nas post. 

•  W najbliższą niedzielę - 17.06 - przeżywać 
będziemy uroczystość 70 rocznicy erygowania 
naszej parafii i 20 rocznicę konsekracji na-
szej świątyni. Uroczystą Mszę św. dziękczynną 
o godz. 13.00 odprawi Ks. Inf. Stanisław Raw-
ski - budowniczy wielu kościołów w Warsza-
wie. Po wieczornej mszy św. o godz. 18.00 
zapraszamy parafian na koncert pieśni religij-
nych, projekcję filmu i mały poczęstunek. Bę-
dzie też możliwość zakupienia pamiątkowej 
koszulki z okolicznościowym logo /seria li-
mitowana/.  

•  Burmistrz Dzielnicy Wawer oraz zespół orga-
nizatorów 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. 

•  Parafia MB Ostrobramskiej organizuje piel-
grzymkę Medjugorje Chorwacja w dniach 
22.06-04.07 2012r. „13 dni nad Adriatykiem i 
Śladami Pierwszych Chrześcijan. Informacje: 
tel. 507 183 347 i 22/671-76-34 po 18-tej. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 
 
Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Alan Krzysztof Szawarski, kawaler z War-

szawy 
Magdalena Marczak, panna z par. tut. 

X Niedziela zwykła – 10.06 
 

 Poznać prawdę 
 
 Człowiek wciąż sięga po 
zakazany owoc. Nasze życie 
jest ciągłym stawaniem się i 
przemijaniem, zdobywa-
niem i traceniem, światłem i 
cieniem, a czas nam dany 
jest tworzywem, które czło-
wiek przetwarza i przyswa-
ja. Doświadczenia świata 
zewnętrznego i wewnętrzne-
go mają jednak swoje grani-
ce i choć się rozwijają, to są 
tylko przejściem do nowego 
porządku. A człowiek jed-
nak wciąż szuka i sięga po 
zakazany owoc. Dzisiejsza 
liturgia przyprowadza nas 
do tej tajemnicy. Ta prawda 
nie jest wymysłem ludzkim 
i trzeba wysiłku myśli i 
woli, abyśmy – nie odziera-
jąc człowieka z jego wiel-
kiej godności – nie stawiali 
się na miejscu Stwórcy, 
dzięki któremu my i wszyst-
ko na świecie jest obecne. 
Wydaje się nam bowiem, że 
budujemy świat poza 
„oczami Bożymi”, gdy 
tymczasem nasza wielkość i 
nadzieja tkwi we współ-
uczestnictwie w Jego woli i 
współdziałaniu z Jego siłą i 
darami. Nawet myśli i dzie-
ła mędrców, chociaż prze-
mawiają do nas, nie są bez 
światłocienia, lecz są tylko 
komentarzem „Bożego 
słowa” i Jego dzieła. To nie 
przenośnia, ale fakt, że 
słowa Pana mogą być praw-
dą w naszych słowach i 
naszym działaniu. To tak się 
dzieje, jak w symfonii, gdy 
istotny instrument włącza 
się dyskretnie w kulminację 
dzieła i nabiera pełnego 
piękna i wyrazu. 



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. 

700 + Jarosław Moź-
dzioch 
800 + zm. z rodz. Dyb-
ciów i Golów  
1800 + Janina i Jan Ko-
towscy, Bronisław 
Giermakowski i Mie-
czysław Grudziński 

17 czerwca, 11 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Maria Kukulska 
830 zajęta  
1000 + Alina i Bolesław   
1130 – dz. za otrzymane 
łaski w 17 r. ślubu An-
drzeja i Małgorzaty z 
prośbą o dalszą opiekę 
dla nich i córki Karoli-
ny 

1130 – w int. dzieci i ich 
rodziców z przedszkola 
SS. Prezentek 
1300 – 70 rocznica ery-
gowania Parafii – Ks. 
Inf. Stanisław Rawski 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Stanisław Błaszczak; + 
Apolonia; + Edmund 
Skrzeczkowski i jego 
rodzice; + Stanisław, 
Irena, Sławomir i Ze-
non Zyga 
1800 + Józefa (k) i Alek-
sander Kalata, Michał i 
Józefa (k), Edmund i 
Lech Sowa 

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. 


