
800 – o Boże bł. i po-
trzebne łaski dla Alicji 
w dniu urodzin 
1800 + Kazimierz Bigo-
szewski w 6 r.śm., De-
zyderia, Władysław, 
Kazimiera, Anna, Fide-
lisa (k) i Jerzy 

19 czerwca, wtorek 
700 – dz. za otrzymane 
łaski 
800 + Halina Kośmider /
od sąsiadów z ul. Paziń-
skiego 1A/ 
1800 + Eugeniusz, Stefa-
nia i Małgorzata Prędota 
oraz Zygmunt Wiśniew-
ski 

20 czerwca, środa 
700 wolna  
800 zajęta 
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; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - w 

INTENCJE MSZALNE 

11 Niedziela  
Zwykła 

17.06.2012 

17 czerwca, 11 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Maria Kukulska 
830 + Julia i Stanisław 
Jarzębscy, zm. z cr. 
Jarzębskich i Żelazow-
skich 
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 Karoliny 
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; - 
dz.-bł. w 6 r. ślubu An-
drzeja i Joanny z prośbą 
o bł. Boże dla Kacpra i 
cr.; + Apolonia; + Ed-
mund Skrzeczkowski i 
jego rodzice; + Stani-
sław, Irena, Sławomir i 
Zenon Zyga;  
1800 + Józefa (k) i Alek-
sander Kalata, Michał i 
Józefa (k), Edmund i 
Lech Sowa 

18 czerwca,  
poniedziałek 

700 – w int Parafian 

int. Marleny i Daniela w 
3 r. ślubu z podziękowa-
niem za otrzymane łaski 
i prośbą o Boże bł. dar 
rodzicielstwa; - o Boże 
bł. i opiekę MB na no-
wej drodze życia Beaty i 
Marcina oraz o potrzeb-
ne łaski dla ich rodziców 
i rodzeństwa; + Zdzi-
sław Blicharz w r.śm.; + 
Wanda Zofia Smolińska 
w 30 dniu po śm.;  
21 czerwca, czwartek, 
Św. Alojzego Gonzagi, 

zakonnika,  
wspomnienie 

700 + Jan, Edward, Anna 
i Elżbieta Góralczyk 
800 + Józef Pełka w 5 
r.śm. 
1800 + Krzysztof Fran-
czewski w 11 r.śm., 
Marek Stabrowski w 11 
r.śm. i Jan Omieciński 

22 czerwca, piątek 
700 – o bł. Boże i wszel-
kie potrzebne łaski dla 
S. Wandy 
800 – o bł. Boże w 75 
urodziny Józefa Namy-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  11 Niedzielę Zwykłą 

17.06.2012 r. 
 

•  Dziś przeżywamy uroczystość 70 roczni-
cy erygowania naszej parafii i 20 roczni-
cę konsekracji naszej świątyni. Uroczystą 
Mszę św. dziękczynną o godz. 13.00 od-
prawi Ks. Inf. Stanisław Rawski - budow-
niczy wielu kościołów w Warszawie. Po 
wieczornej mszy św. o godz. 18.00 zapra-
szamy na okolicznościowy koncert. Wy-
stąpią studenci z Uniwersytetu Fryderyka 
Chopina w Warszawie, nasza schola i ze-
spół fletowy. Po koncercie odbędzie się 
wspólne śpiewanie piosenek i pieśni reli-
gijnych oraz mały poczęstunek. Będzie też 
możliwość zakupienia pamiątkowej ko-
szulki z okolicznościowym logo /seria li-
mitowana/. 

•  Polecamy najnowszy numer parafialnego 
miesięcznika Salve Regina. W nim kolo-
rowe zdjęcia z kroniki parafialnej, wywiad 
z inż. Kaczorowskim, budowniczym na-
szego kościoła , a także unikalne zdjęcia i 
wspomnienia parafian z siedemdziesięciu 
lat istnienia naszej parafii. Młodzież z re-
dakcji delikatnie podpowiada wszystkim 
Czytelnikom, że druk kolorowy jest sporo 
droższy i już teraz dziękuje za każdy gest 
wsparcia do puszki. Dochód ze sprzedaży 
gazety przeznaczony będzie na rozwój 
redakcji w nowym roku po wakacjach. W 
ramach podjęcia tematu nowego numeru 
składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy w minionym roku inte-
resowali się naszą pracą, włączali się 

Ez 17,22-24 
Dobrze jest śpiewać, 
Tobie, Panie Boże 
2 Kor 5,6-10 
Mk 4,26-34 

Jezus powiedział do 
tłumów: Z królestwem 
Bożym dzieje się tak, 
jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy 
śpi, czy czuwa, we dnie 
i w nocy, nasienie kieł-
kuje i rośnie, on sam nie 
wie jak. Ziemia sama z 
siebie wydaje plon, 
najpierw źdźbło, potem 
kłos, a potem pełne 
ziarnko w kłosie. A gdy 
stan zboża na to pozwa-
la, zaraz zapuszcza się 
sierp, bo pora już na 
żniwo. Mówił jeszcze: Z 
czym porównamy króle-
stwo Boże lub w jakiej 
przypowieści je przed-
stawimy? Jest ono jak 
ziarnko gorczycy; gdy 
się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze 
wszystkich nasion na 
ziemi. Lecz wsiane 
wyrasta i staje się więk-
sze od jarzyn; wypusz-
cza wielkie gałęzie, tak 
że ptaki powietrzne 
gnieżdżą się w jego 
cieniu. W wielu takich 
przypowieściach głosił 
im naukę, o ile mogli 
[ją] rozumieć. A bez 
przypowieści nie prze-
mawiał do nich. Osobno 
zaś objaśniał wszystko 
swoim uczniom. 



czynnie w redagowanie pisma i okazywali 
swoją życzliwość! 

•  Stowarzyszenie Chata z pomysłami za-
prasza na otwartą imprezę plenerową, któ-
ra odbędzie się 21.06 /czwartek/ w ogro-
dzie przy budynku kina. W programie 
koncerty, kiermasz rękodzieł i zabawy dla 
dzieci. Początek imprezy o godzinie 
10.00, a planowane zakończenie ok. godz. 
15.00.  

• W przyszłą niedzielę - 24 czerwca - gościć 
będziemy siostrę Blankę ze Zgromadzenia 
Sióstr Pallotynek, misjonarkę z Afryki. 
Ofiarami do puszki będziemy mogli wes-
przeć dzieło misyjne Kościoła. 

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

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 
członków i sympatyków na XX Ogólno-
polskie Spotkanie Rodziny Radia Mary-
ja u Matki Bożej w Częstochowie. Infor-
macje i zapisy w kiosku parafialnym. 

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

⇒ Alan Krzysztof Szawarski, kawaler z 
Warszawy 
Magdalena Marczak, panna z par. tut. 

⇒ Marcin Tomasz Krasnodębski, kawaler z 
par. Nawr. Św. Pawła Ap. w Warszawie 
Zuzanna Anna Ziętek, panna z par. 
Wszystkich Św. w Warszawie 

XI Niedziela zwykła – 
17.06 

 
 Przemiana 

 
 Dziś liturgia Słowa o Kró-
lestwie Bożym ostro prze-
ciwstawia się ziemskiemu, 
ludzkiemu królestwu Izra-
ela. Metaforyczność króle-
stwa polega na tym, że nie 
jest ono w niczym podobne 
do królestwa ludzkiej wy-
obraźni Izraelitów. Chry-
stus tłumaczył, na czym 
Jego Królestwo polega. 
Mówi o tym zarówno 
wprost, jak i w szeregu 
przypowieści – o siewcy, o 
kiełkującym nasieniu, a dziś 
w Ewangelii o ziarnie gor-
czycznym. W Jego obrazie 
nie ma oni jednego rysu 
wymarzonego przez lud 
Izraela. Królestwo Boże 
wzrasta powoli wrzucone w 
ziemię w sposób tajemniczy 
i mocą nadprzyrodzoną, aż 
do pełnej dojrzałości przy 
końcu czasów. Zamiast 
zmiażdżenia i pohańbienia 
nieprzyjaciół – jest miłość 
do nich; zamiast wywyższa-
nia się – jaśnieje pokora i 
służba bliźnim. Chrystus 
zaleca zaparcie się siebie –
zamiast egoizmu i zachłan-
ności. Zamiast wybujałego 
splendoru i pogoni za dob-
rami materialnymi – prosto-
ta, sprawiedliwość i po-
wszechność. Boże Króle-
stwo musi przemienić czło-
wieka, wyrwać z niego zło, 
a zakorzenić dobro i zjed-
n o c z yć  z  B o g i em . 
„Wszyscy bowiem musimy 
stanąć przed trybunałem 
Chrystusa, aby każdy otrzy-
mał zapłatę za uczynki 
dokonane w ciele”, mówi 
dziś do nas św. Paweł. 



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. 

słowskiego 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jan Strzała w 3 
r.śm.; + Janina i Bole-
sław Kowalscy, Jan i 
Józefa Jedynak; + Da-
riusz Dąbrowski w 11 
r.śm.; + Henryk Turek w 
6 r.śm.;  

23 czerwca, sobota 
700 zajęta 
800 zajęta 
1300 ślub: Skrzycki-
Kacprzak 
1800 + Janina i Jan, cr. 
Gajców i Wojciechow-
skich 
24 czerwca, NIEDZIE-

LA NARODZENIA 

ŚW. JANA CHRZCI-
CIELA, uroczystość 

700 + Janina i Stanisław 
Wilk  
830 + Janina Fieldorf i 
jej córki: Krystyna i 
Maria 
1000 – Aby chrześcijań-
scy wolontariusze na 
terenach misyjnych 
potrafili dawać świadec-
two miłości Chrystusa i 
aby wszyscy mogli zna-
leźć stałą pracę i wyko-
nywać ją w bezpiecz-
nych warunkach 
1130 zajęta 
1800 + Jan, Janina i Ma-
ria Olszewska 

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. 


