
1800 + zm. rodzice: Mar-
cin i Marianna  

28 maja, wtorek 
700 + Henryk w 13 r.śm. 
800 – o potrzebne łaski 
dla Marii Pauliny i + zm. 
z cr. Tarnawa-
Malczewskich, Janików 
i Czachorów  
1645 I Komunia św. + 
Jadwiga, Franciszek, Jan 
i cr. Jabłońskich 
1800 + Jerzy Iwiński /
greg.27/ 

29 maja, środa, Św. 
Urszuli Ledóchowskiej, 
dziewicy, wspomnienie 

700 + Jerzy Iwiński /
greg.28/ 
800 zajęta 
1645 I Komunia św. + 
Elżbieta  
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 Kru-
cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bo-
gu, Krzyżowi i Ewange-
lii wypełniając Śluby 

INTENCJE MSZALNE 

Niedziela  
Najświętrzej Trójcy  

26.05.2013 

26 maja, NIEDZIELA 
NAJŚW. TRÓJCY 

700 + Jerzy Iwiński /
greg.25/ 
830 – Aby przeważała 
wśród ludów kultura 
dialogu, słuchania i wza-
jemnego poszanowania, 
a tam, gdzie wpływ se-
kularyzacji jest silniej-
szy, wspólnoty chrześci-
jańskie potrafiły sku-
tecznie prowadzić nową 
ewangelizację 
1000 I Komunia św.  
1130 – o zdrowie i bł. 
Boże dla Krystyny i 
Stanisława oraz + Le-
okadia, Franciszek i 
Stanisław  
1300 + Zofia i Józef Cy-
burt 
1300 – dz.-bł. w 80 uro-
dziny Tadeusza i 54 r. 
ślubu Zofii i Tadeusza z 
prośbą o bł. Boże dla cr. 
1800 + Maria Sokolnicka
-Rawska w r.śm., Julia i 
Stanisław Jarzębscy, zm. 
z rodz. Jarzębskich i 
Żelazowskich 
27 maja, poniedziałek 

700 + Jerzy Iwiński /
greg.26/ 
800 zajęta 
1800 I Komunia św. 

Jasnogórskie; - dz. w 
urodziny Wandy; - o bł. 
Boże dla Pauliny i Madzi 
z okazji imienin;   
30 maja, CZWARTEK, 

NAJŚW. CIAŁA I 
KRWI CHRYSTUSA  

700 – o Boże bł. dla Ry-
szarda i Krystyny w dniu 
urodzin 
830 + Jerzy Iwiński /
greg.29/ 
1000 + Henryk Rokicki w 
23 r.śm.  
1100 – w int. Parafian  
/PROCESJA/ 
1800 + Andrzej Santorski 

31 maja, piątek,  
NAWIEDZENIE NMP, 

święto 
700 + Władysław w 16 
r.śm., Jadwiga, Wacław, 
Pelagia, Jan, Stanisław, 
cr. Grochowskich i 
Oklińskich 
800 + Jerzy Iwiński /
greg.30/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Aniela, Natalia, 
Stanisław, Florian, Fran-
ciszek, Józef i Michał 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Trójcy Naj świętszej 

26.05.2013 r. 
 
•  Niedziela dzisiejsza jest uroczystością na cześć Naj-
świętszej Trójcy. Również dzisiaj szczególnie pamię-
tajmy w modlitwie o naszych Mamach.  

•  Dziś w naszej parafii przeżywamy Uroczystą I Ko-
munia Św. Zawierzamy dzieci i ich rodziny wstawien-
nictwu Matki Bożej i Św. Józefa.  

•  Z racji na Pierwszą Komunię Świętą Msza św. we-
dług intencji Kół Różańcowych będzie odprawiona 
dziś o godz. 8.30. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie 
w grupach. 

•  Jutro w poniedziałek adoracja po wieczornej Mszy 
św. jest odwołana. 

•  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. Trasa procesji do czterech 
ołtarzy: ul. Bosmańska, Stradomska, V Poprzeczna do 
Kajki i dalej ul Odrodzenia, Homera, i powrót ul. Al-
pejską, Kajki, VI Poprzeczną i Rzeźbiarską. Do udzia-
łu w procesji zapraszamy Asystę Kościelną, Panów z 
Kościelnej Służby Porządkowej, ministrantów, lekto-
rów, scholę, bielanki i sypaczki, dzieci pierwszokomu-
nijne w strojach liturgicznych. Prosimy też o usunięcie 
samochodów z trasy procesyjnej. Zwracamy się z 
prośbą do mężczyzn o pomoc w niesieniu chorągwi 
podczas procesji. 

•  Podczas oktawy Bożego Ciała zapraszamy codzien-
nie do udziału w nabożeństwach z procesją o godz. 
17.30. 

•  2 czerwca w niedzielę o godz. 10.00 zapraszamy dzie-
ci rocznicowe wraz z rodzinami na Uroczystą Roczni-
cę I Komunii Św. 

•  W niedzielę, 2 czerwca Stowarzyszenie „Chata z 
pomysłami” serdecznie zaprasza do wspólnego świę-
towania jubileuszu 10-lecia działalności. Po Mszy 
Świętej o godz. 11:30, w czasie której będziemy się 
modlić w intencji Stowarzyszenia, rozpoczną się kon-
certy, spektakle teatralne i tańce w „Jurcie Muzykan-
tów”, czyli wielkim namiocie na terenie zielonym koło 
parkingu. Dzieci zapraszamy szczególnie na spektakl 
muzyczny, warsztaty ceramiczne, filcowania, biżuterii 
oraz wspólne muzykowanie. Szczegóły obchodów na 

Prz 8,22-31  
Jak jest przedziwne 
imię Twoje, Panie 
Rz 5,1-5 
J 16,12-15 

 Jezus po-
wiedział swoim 
uczniom: Jeszcze 
wiele mam wam 
do powiedzenia, 
ale teraz [jeszcze] 
znieść nie może-
cie. Gdy zaś 
przyjdzie On, 
Duch Prawdy, 
doprowadzi was 
do całej prawdy. 
Bo nie będzie 
mówił od siebie, 
ale powie wszyst-
ko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przy-
szłe. On Mnie 
otoczy chwałą, 
ponieważ z moje-
go weźmie i wam 
objawi. Wszyst-
ko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlate-
go powiedziałem, 
że z mojego weź-
mie i wam obja-
wi. 



plakacie i w gazetce parafialnej „Salve Regina”, któ-
rej nowy numer poświęcony Katolickiej Nauce Spo-
łecznej ukazał się w zeszłą niedzielę. Serdecznie za-
praszamy do stolika przy wyjściu z kościoła! 

•  Również w niedzielę 2 czerwca - w całym kraju ob-
chodzimy Dzień Dziękczynienia. Ofiary do puszki na 
środku kościoła „Dar serca” przeznaczone są na budo-
wę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.   

•  Nabożeństwa majowe w naszej świątyni są odpra-
wiane codziennie o godz. 17.30. 

•  Koła Różańcowe zapraszają na pielgrzymkę do Czę-
stochowy w dniu 01.06 /sobota/. Informacje i zapisy u 
P. Janiny, tel.: 507 478 245. Wyjazd autokarem o 
godz. 6.00 sprzed kościoła. 

•  Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza ma piel-
grzymkę do Niepokalanowa w dniu 15.06 tego roku. 
W programie Msza św. w int. + Filipa Adwenta - 
europosła, jego córki i rodziców. Bliższe informacje w 
kiosku parafialnym. 

•  Turniej Motoryzacyjny Młodzie ży Mazowsza za-
prasza wszystkich miłośników motoryzacji na parking 
Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie - 
Aninie, ul. Rzeźbiarska 46 dnia 8 czerwca 2013 w 
godz. 9-16. Program ramowy: * test ze znajomości 
Prawa o Ruchu Drogowym, * test z wiedzy o historii 
polskiej motoryzacji, * test z umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przed lekarskiej, * próba sprawno-
ści jazdy : motorowerem, skuterem, motocyklem. 
Regulamin szczegółowy oraz wskazówki jak przygo-
tować młodzież do Turnieju na stronie www.wfm.pl. 
Bardzo serdecznie zapraszamy kolekcjonerów pojaz-
dów zabytkowych i specjalnych do prezentacji swoich 
dzieł w pasażu przy ogrodzie. 

•  W kiosku parafialnym są do nabycia książki poświę-
cone formacji duchowej pracowników służby zdro-
wia. Zapraszamy! 

•  Na zawsze atrakcyjny koncert z Wybrzeża Kości 
Słoniowej w wykonaniu Zespołu Claret Gospel za-
praszamy 12 czerwca (środa) 2013 o godz. 18. Będzie 
gorąco. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Mateusz Marek Jędrzejczyk, kawaler 

Małgorzata Maria Cyganek, panna, oboje z par. Św. 
Jana Kantego w Warszawie 

⇒ Grzegorz Warchoł, kawaler 
Karolina Wanda Opolska, panna, oboje z par. Św. 
Jakuba w Warszawie 

Niedziela - Uroczystość  
Trójcy Naj świętszej – 26.05 

 
Boża tajemnica 

 
 W 1979 roku w warszawskiej 
Archikatedrze błogosławiony nasz 
Papież powiedział: „Kościół w 
każdym wymiarze czasu i prze-
strzeni, w każdym wymiarze swej 
geografii i historii, jednoczy się 
jednością Ojca, Syna i Ducha 
Świętego”. W cztery lata później 
wyjaśniał: „Stworzenie było 
pierwszym i podstawowym obda-
rowaniem świata i człowieka przez 
Boga. Odkupienie przezwycięża 
nieposłuszeństwo człowieka 
wobec Stwórcy, czyli grzech – ten 
grzech bierze Chrystus na krzyż, 
aby swym posłuszeństwem aż do 
śmierci otworzyć nowe i wieczne 
przymierze Boga z człowiekiem: 
nową skalę obdarowania w Duchu 
Świętym, nowe Życie”. Ojciec 
święty z całą mocą odwołuje się do 
prawd tak zwyczajnych i katechi-
zmowych, bo Ewangelia to rado-
sna nowina o Bogu Ojcu, Synu i 
Duchu Świ ę tym. Odnosimy 
wrażenie, jakby ktoś ostrożnie 
ściągał zasłonę z tajemnicy Trójcy 
Świętej. Św. Paweł Apostoł 
tajemnicą Trójcy Świętej zamyka 
pozdrowienia do wiernych w 
słowach: „Łaska Pana Jezusa 
Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar 
jedności w Duchu Świętym niech 
będą z wami wszystkimi”. Dzisiej-
sza Uroczystość wprowadza nas do 
sanktuarium życia samego Boga. 
Odsłania nam światełko tajemnicy 
i istoty Boga. Ukazuje Go takim, 
jakim jest – Jeden Bóg – w trzech 
odrębnych Osobach: Ojca, Syna i 
Ducha Świętego. Tajemnica ta 
przerasta nasze możliwości po-
znawcze. Jedyna droga jej przyję-
cia, to korne i ufne zawierzenie 
objawiającemu Słowu Boga. Jest 
to prawda z naszego „Credo”, że 
Bóg – Byt Absolutny – którego 
istotą jest istnienie, a istnienia nie 
otrzymał od nikogo i niczego, jest 
Jeden w Trzech Osobach, których 
dzieła wspominamy również w 
naszym Wyznaniu Wiary. 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 

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 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 

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. 

św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika  
1000 Rocznica I Komu-
nii św.  
1130 + Lech z okazji 
imienin  
1130 – dz.-bł. w 10 r. 
powstania Chaty z po-
mysłami oraz za + An-
drzeja Kamińskiego – 
pierwszego prezesa  
1300 zbiorowa: + Regina 
Jedynak w 4 r.śm.; + 
Maria Chojecka i Jan 
Emanuel Golda w 19 
r.śm.;  
1800 + Genowefa i Wła-
dysław Marcjanek 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 

Grzelec, Genowefa i 
Józef Adamczyk, Ry-
szard Firek;  

1 czerwca, sobota,  
Św. Justyna, męczenni-

ka, wspomnienie 
700 – o powołania do SS. 
Rodziny Maryi 
800 + Jerzy Szybka /
greg.1/ 
1800 + Danusia Łysik w 
2 r.śm., rodzice: Jan i 
Janina Flisek, Józef i 
Zofia Łysik  
2 czerwca, 9 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 
700 + Jerzy Szybka /
greg.2/ 
830 – w intencji Ojca 


