
łaski w 24 r. ślubu Ma-
rzanny i Wiesława z proś-
bą o dalszą opiekę dla 
nich i ich dzieci: Moniki i 
Cezarego 

27 czerwca, środa 
700 + Władysława (k), 
Władysław, Leokadia 
Wojtyńscy, Zofia, Stani-
sław, Marian, Albina 
Wielgo 
800 + Władysław Baran z 
okazji imienin 
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; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o Boże bł. i 
opiekę MB na nowej dro-
dze życia Beaty i Marcina 
oraz o potrzebne łaski dla 
ich rodziców i rodzeń-
stwa; - dz. z prośbą o bł. 
Boże dla Kasi i Michała w 
1 r. ślubu; + Władysław i 
Eleonora Korbasińscy, ich 
dzieci i wnuk; + Włady-
sława (k) Lasota z okazji 
imienin; + Alojzy i Mał-
gorzata Lewińscy, Włady-

INTENCJE MSZALNE 

Uroczystość  
Narodzenia  

Św. Jana Chrzciciela 
24.06.2012 

24 czerwca,  
NIEDZIELA NARO-
DZENIA ŚW. JANA 

CHRZCICIELA,  
uroczystość 

700 + Janina i Stanisław 
Wilk  
830 + Janina Fieldorf i jej 
córki: Krystyna i Maria 
1000 – Aby chrześcijańscy 
wolontariusze na terenach 
misyjnych potrafili dawać 
świadectwo miłości Chry-
stusa i aby wszyscy mogli 
znaleźć stałą pracę i wy-
konywać ją w bezpiecz-
nych warunkach 
1130 + Janina Tomankie-
wicz i jej córka Stanisława 
1300 – w int. Bogdana 
1800 + Jan, Janina i Maria 
Olszewska, Jan Kwiat-
kowski, Janina Kocięcka i 
jej rodzice 
25 czerwca, poniedziałek 
700 + Marek Grążka w 21 
r.śm. 
800 – o bł. Boże dla S. 
Władysławy 
1800 + Maria w 4 r.śm., 
zm. z cr. Kaniowskich i 
Beredów 

26 czerwca, wtorek 
700 + Jan Koziej i cr. Ko-
ziejów 
800 + Janina i Bronisław 
Ziemkiewicz, Bogusław i 
Władysław Trojan 
1800 – dz. za otrzymane 

sław Tarajko; + Anna, 
Wojciech i Jan, zm. z rodz. 
Gochów, Pastuchów i 
Kasaków; + Stanisława 
(k), Władysław, Tadeusz i 
Romuald Zarzyccy, Geno-
wefa i Stanisław Siwek; + 
Tekla, Franciszka (k), 
Aleksander i Janina Ła-
będź i ich córki: Maria, 
Alina i Aleksandra;  

28 czerwca, czwartek, 
Św. Ireneusza, bpa i 

męczennika, wspomnienie 
700 – o łaskę zdrowia, silną 
wiarę i dary Ducha św. dla 
Aleksandry 
800 + Stanisław Arlak /od 
Joli i Macieja Kuberków z 
Jarocina/ 
1800 + Władysław, Filome-
na, Helena i ich rodzice 

29 czerwca, piątek,  
ŚW. AP. PIOTRA I 
PAWŁA, uroczystość 

700 zajęta 
800 – Zakończenie Roku 
Szkolnego 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Aleksandra (k), 
Jadwiga, Piotr, Franciszek 
i ks. Feliks Boguszowie; + 
Stefania, Jan i Zdzisław 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Uroczystość Narodzenia  
Św. Jana Chrzciciela 

24.06.2012 r. 
 

•   W dzisiejszą niedzielę gościmy siostrę Blankę ze 
Zgromadzenia Sióstr Pallotynek, dyrektorkę Dzieł 
Misyjnych. Ofiarami do puszki będziemy mogli 
wesprzeć dzieło misyjne Kościoła. 

•  Także dziś żegnamy już w naszej parafii Ks. 
Krzysztofa Grzybowskiego, który przez ostatnie 2 
lata pomagał nam przeżywać nasze niedzielne i 
świąteczne spotkania Eucharystyczne. Serdecznie 
dziękujemy za trud głoszenia Słowa Bożego, 
uśmiech i pogodę wnoszone do naszej wspólnoty - 
tej parafialnej i na plebani! 

•  W najbliższy czwartek - 28.06 - 4 rocznica ingre-
su Pasterza naszej diecezji Ks. Abpa Henryka Ho-
sera. Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy 
w jego intencji. 

•  W najbliższy piątek - 29.06 - Uroczystość Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła - tego dnia nie 
obowiązuje nas post. Ofiary składane na tacę będą 
przeznaczone na Bazylikę św. Piotra w Watykanie 
i działalność Stolicy Świętej. 

•  Także w najbliższy piątek zakończenie Roku 
szkolnego i katechetycznego. Wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami i nauczycielami zapraszamy na 
Mszę św. na godz. 8.00!  

•  Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdżają-
cym na wakacje pomyślnego wypoczynku i rado-
snego odkrywania obecności Boga w przyrodzie i 
czasie wolnym. Jednocześnie przypominamy o 
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy św. i 
uczulamy na godny strój w czasie obecności w 
świątyni. 

•  Od najbliższej niedzieli  - 01.07 - z racji wakacyj-
nego porządku w lipcu i sierpniu nie będzie mszy 
św. o godz. 13.00 w niedziele i o godz. 8.00 w dni 
powszednie. 

•  W minioną niedzielę przeżywaliśmy uroczystość 
70 rocznicy erygowania naszej parafii i 20 rocz-
nicę konsekracji naszej świątyni. Chcemy ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy przyczyni-

Iz 49,1-6 
Sławię Cię, Panie, za 
to, żeś mnie stworzył. 
Dz 13,22-26 
Łk 1,57-66.80 

Dla Elżbiety nadszedł 
czas rozwiązania i urodzi-
ła syna. Gdy jej sąsiedzi i 
krewni usłyszeli, że Pan 
okazał tak wielkie miło-
sierdzie nad nią, cieszyli 
się z nią razem. Ósmego 
dnia przyszli, aby obrze-
zać dziecię, i chcieli mu 
dać imię ojca jego, Za-
chariasza. Jednakże mat-
ka jego odpowiedziała: 
Nie, lecz ma otrzymać 
imię Jan. Odrzekli jej: 
Nie ma nikogo w twoim 
rodzie, kto by nosił to 
imię. Pytali więc znakami 
jego ojca, jak by go chciał 
nazwać. On zażądał ta-
bliczki i napisał: Jan 
będzie mu na imię. I 
wszyscy się dziwili. A 
natychmiast otworzyły się 
jego usta, język się roz-
wiązał i mówił wielbiąc 
Boga. I padł strach na 
wszystkich ich sąsiadów. 
W całej górskiej krainie 
Judei rozpowiadano o 
tym wszystkim, co się 
zdarzyło. A wszyscy, 
którzy o tym słyszeli, 
brali to sobie do serca i 
pytali: Kimże będzie to 
dziecię? Bo istotnie ręka 
Pańska była z nim. Chło-
piec zaś rósł i wzmacniał 
się duchem, a żył na 
pustkowiu aż do dnia 
ukazania się przed Izra-
elem. 



li się do uświetnienia naszego parafialnego święta. 
Jest jeszcze możliwość zakupienia pamiątkowej 
koszulki z okolicznościowym logo /pozostały jedy-
nie damskie kroje/ - zainteresowanych zapraszamy 
do zakrystii. 

•  Polecamy najnowszy numer parafialnego mie-
sięcznika Salve Regina. W nim kolorowe zdjęcia z 
kroniki parafialnej, wywiad z inż. Kaczorowskim, 
budowniczym naszego kościoła , a także unikalne 
zdjęcia i wspomnienia parafian z siedemdziesięciu 
lat istnienia naszej parafii. Młodzież z redakcji 
delikatnie podpowiada wszystkim Czytelnikom, że 
druk kolorowy jest sporo droższy i już teraz dzię-
kuje za każdy gest wsparcia do puszki. W ramach 
podjęcia tematu nowego numeru składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy w minio-
nym roku interesowali się naszą pracą, włączali się 
czynnie w redagowanie pisma i okazywali swoją 
życzliwość! 

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

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza członków 
i sympatyków na XX Ogólnopolskie Spotkanie 
Rodziny Radia Maryja u Matki Bożej w Często-
chowie. Informacje i zapisy w kiosku parafialnym. 

•  8 lipca gościć będziemy w naszej parafii polski 
chór z Mior na Białorusi. Zwracamy się z gorącą 
prośbą do naszych parafian o przyjęcie na noclegi 
w dniach 6-9.07 24-ech osób. 

•  Przy wyjściach ze świątyni są wyłożone egzem-
plarze pierwszego numeru biuletynu naszego Ra-
dia Warszawa 106.2 FM, a w nim wakacyjna 
ramówka i cenne porady związane z czasem letnie-
go wypoczynku. 

 
Zapowiedzi przedślubne: 

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

Uroczystość Narodzenia 
Św. Jana Chrzciciela – 

24.06 
 

 Stać w prawdzie 
 
 Dokładnie pół roku przed 
narodzeniem Chrystusa 
czcimy narodzenie św. Jana 
Chrzciciela, który zapowia-
dał i przygotowywał przyj-
ście Chrystusa oraz wska-
zywał Go ludowi. A były to 
czasy rzymskiej okupacji i 
tłumy czekały na chwilę 
przyjścia Mesjasza i Króla, 
by pójść za nim. Ale Jan 
był człowiekiem prawdy. 
On sam nazywał siebie 
„głosem wołającym”. Gło-
sem wołającym, czyli wier-
nym swemu powołaniu, 
człowiekiem niegodnym 
rozwiązywać rzemyka u 
sandałów Jezusa Chrystusa. 
Stać w prawdzie i powie-
dzieć „nie” wszystkim 
pochlebcom i pokusom – to 
stanąć w świetle prawdzi-
wego powołania i posłan-
nictwa. Taka właśnie jest 
droga Wielkiego Poprzedni-
ka Jezusa Chrystusa i 
wszystkich Jego uczniów. 
Każda bowiem miłość musi 
być kierowania i zdyscypli-
nowana, inaczej może być 
bliższa nienawiści niż miło-
ści. Miarą takiej miłości są 
czyny, za które nam nikt nie 
płaci i nie rozgłasza, cho-
ciaż są dokonywane w 
światłości. W obliczu głosu 
Chrystusowego Poprzedni-
ka uświadamiamy sobie, że 
jesteśmy obciążeni mnogo-
ścią naszych ludzkich 
spraw, niegodnych chwały 
Bożej, ale „możemy zwró-
cić nasze kroki na drogę 
pokoju i miłości” (Łk 1, 
79). 



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. 

Karcz, Janina i Michał 
Misztal; + Krystyna Saga-
nek z okazji urodzin;  

30 czerwca, sobota 
700 – dz. w 15 r. ślubu 
Agnieszki i Wojciecha  
800 – SS postulantki  
1630 ślub: Szczęsny-
Wondołowska 
1800 + Tadeusz w 2 r.śm., 
Marianna i Waldemar 
Hoffman, Helena Pazio 
1 lipca, 13 NIEDZIELA 

ZWYKŁA  
700 + Halina Godlewska z 
okazji imienin 
830 – o laskę zdrowia oraz 
o bł. Boże dla Piotra, 
Łukasza i cr.  
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, i 
Naszego Dziennika  
1130 zbiorowa: chrzty: 
Hanna Kuczyńska, Robert 
Jan Kremky; - dz.-bł. w 34 
r. ślubu Anny i Jerzego z 
prośbą o bł. Boże dla cr.; - 
dz. w 25 r. ślubu Agaty i 
Pawła Wilkowieckich o 
bł. Boże dla cr.; - dz.-bł. w 
11 r. ślubu Joanny i Rafała 
z prośbą o bł. Boże dla 
Zuzi, Natalii i cr.; + Otolia  
(k) i Stanisława (k) w 15 
r.śm. Molenda; + Irena 
Tarnowska-Zembowicz w 
30 dniu po śm.; + Jan 
Jasieński, Jan Cugowski;  
1800 – w pewnej intencji 

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. 


