
Zofii Czeskiej, ubogacającą 
cały Kościół święty; - o 
łaskę zdrowia dla Tomasza; 
- o zdrowie dla Teresy; + 
Elżbieta Czarnowska w 30 
r.śm.; + Alina Maria Ła-
będź; + Andrzej Kowalczyk 
w 15. r. tragicznej śmierci; 
+ Marian i Wiesława (k) 
Cybuch oraz zmarłych z ich 
rodzin; + Tadeusz Starzyń-
ski, Maria Krotochwil; + 
Halina i Feliks, Władysława 
(k) i Kazimierz 
1800 + Alina i Bolesław  
17 czerwca, poniedziałek; 
św. Brata Alberta Chmie-

lowskiego, zakonnika, 
wspomnienie 

700 + Jerzy Szybka /greg.17/ 
800 + Edward Skrzeczkow-
ski w r.śm. i jego rodzice  
1800 – dz. za otrzymane 
łaski w 18 r. ślubu Andrzeja 
i Małgorzaty z prośbą o 
dalszą Bożą opiekę dla nich 
i córki Karoliny  

18 czerwca, wtorek 

700 – o bł. Boże i potrzebne 
łaski dla Alicji w dniu uro-
dzin 
800 + Jerzy Szybka /greg.18/  
1800 – dz.-bł. w 25 r. ślubu 
Tadeusza i Marii z prośbą o 
bł. Boże dla cr. 

19 czerwca, środa 

700 + Maria i Wiesław Ły-
siak 
800 + Jerzy Szybka /greg.19/  
1800 zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 

INTENCJE MSZALNE 

11 Niedziela  
Zwykła 

16.06.2013 

16 czerwca, 11 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

700 + Jerzy Szybka /greg.16/ 
830 + Jacek Kruszewski w 6. 
r. śm. 
1000 + Janina Fieldorf i jej 
córki: Krystyna i Maria  
1130 + Edmund w 6 r.śm., 
cr. Sowów i Kalatów  
1130 SS Prezentki  
1300 zbiorowa: chrzty: 
Mateusz Cichecki, Kacper 
Paweł Zawada; - dz.-bł. z 
prośbą o Boże bł. i zdrowie 
dla Andrzeja i Bożeny w 35 
r. ślubu; - dz.-bł. w 90 uro-
dziny Tadeusza Kurowskie-
go; - dz.-bł. w 30 urodziny 
Emilii oraz Pawła i Stasia; - 
dz. w 40 r. ślubu Jerzego i 
Ewy z prośbą o dalszą opie-
kę i bł. Boże dla cr.; - dz.-bł. 
z prośba o Boże bł. i opiekę 
MB i zdrowie dla Pauliny i 
Mariusza w 6. r. ślubu oraz 
dla Zofii i Stanisława w 45. 
r. ślubu; - dz. z prośbą o 
Boże błog. i opiekę MB dla 
Blanki i Normana z okazji 
urodzin oraz dla Remigiu-
sza, Maksymiliana i Korne-
la; - z prośbą o Boże bł. dla 
rodziny Jasek i Stafa z 
podziękowaniem za otrzy-
mane łaski; - o łaski Ducha 
Św. w rozwiązaniu trudnych 
spraw; - o potrzebne łaski 
dla S. Aliny z okazji imie-
nin i dla wszystkich SS 
Prezentek wdzięcznych 
Bogu za beatyfikację zało-
życielki zgromadzenia – bł. 

grzechy całego świata; - o 
intronizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie i całym 
świecie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - dz. – 
bł. w 4. r. ślubu Marleny i 
Daniela z prośbą o dar ro-
dzicielstwa; - o zdrowie i 
Boże bł. dla Ludgardy Gó-
reckiej; - o łaskę pojednania  
dla córki Ludmiły i Grzego-
rza i powrót do domu Jana  
oraz zdrowie dla syna An-
drzeja; + Barbara Skajster w 
2 m-cu po śm. /od Kozakie-
wiczów i Tarkowskich/; + 
Maria Sokolnicka-Rawska z 
okazji urodzin i w 30 dniu 
po śm.; + Konstanty i Stefa-
nia Boczkowscy, Janina i 
Jan Karbowiak; 

20 czerwca, czwartek 
700 + Jerzy Szybka /greg.20/  
800 + Karol w 32 r.śm. i 
Helena Kłos 
1800 + Kazimierz Bigoszew-
ski, Dezyderia, Władysław, 
Kazimiera (k) 

21 czerwca, piątek; Św. 
Alojzego Gonzagi, zakon-

nika, wspomnienie 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  11 Niedzielę Zwykłą 

16.06.2013 r. 
 
•  Przez cały miesiąc nabożeństwa czerwco-

we poświęcone Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa w naszej świątyni odprawiane są co-
dziennie o godz. 17.30. 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 
do złożenia podpisu na formularzu deklara-
cji poparcia dla Europejskiej Inicjatywy 

Obywatelskiej - Jeden z Nas - w sprawie 
zakazania i zakończenia finansowania ak-
tywności, która wiąże się z niszczeniem 
poczętych dzieci i przeprowadzania na nich 
badań oraz tzw. Stop aborcji. Jednocześnie 
BRM zaprasza na pielgrzymkę do Niepoka-
lanowa w dniu 15.06 tego roku. Bliższe in-
formacje w kiosku parafialnym. 

•  W kiosku parafialnym są do nabycia książ-
ki poświęcone formacji duchowej pracow-
ników służby zdrowia. Zapraszamy! 

• Nasza Parafia wraz z całym dekanatem 
Anińskim przygotowuje się do peregrynacji 
figury MB Loretańskiej. Peregrynacja jest 
ważnym znakiem naszej wiary przeżywanej 
w Roku Wiary. Do dziesięciu parafii nasze-
go dekanatu w czasie dwóch tygodni na 
przełomie lipca i sierpnia dołączone zostały 
Instytut Kardiologii w Aninie, Centrum 
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Szpital 
„Kolejowy” również w Międzylesiu oraz 
Zespół Opieki prowadzony przez Siostry 
Rodziny Maryi w Międzylesiu. Peregryna-
cja w naszym dekanacie rozpocznie się 20 
lipca (sobota) powitaniem figury MB Lore-
tańskiej o godz. 18.00 i uroczystą Mszą św. 
w naszej parafii. Jednio-dniowy program 

2 Sm 12,1.7-

10.13;  

Ga 2,16.19-21; 

Łk 7,36-8,3 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa 
do siebie na posiłek. Wszedł więc do 
domu faryzeusza i zajął miejsce za 
stołem. A oto kobieta, która prowa-
dziła w mieście życie grzeszne, 
dowiedziawszy się, że jest gościem w 
domu faryzeusza, przyniosła flakonik 
alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu 
u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami 
oblewać Jego nogi i włosami swej 
głowy je wycierać. Potem całowała 
Jego stopy i namaszczała je olejkiem. 
Widząc to faryzeusz, który Go 
zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby 
On był prorokiem, wiedziałby, co za 
jedna i jaka jest ta kobieta, która się 
Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to 
Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam 
ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, 
Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał 
dwóch dłużników. Jeden winien mu 
był pięćset denarów, a drugi pięćdzie-
siąt. Gdy nie mieli z czego oddać, 
darował obydwom. Który więc z nich 
będzie go bardziej miłował? Szymon 
odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu 
więcej darował. On mu rzekł: 
Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się 
do kobiety i rzekł Szymonowi: 
Widzisz tę kobietę? Wszedłem do 
twego domu, a nie podałeś Mi wody 
do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy 
i swymi włosami je otarła. Nie dałeś 
Mi pocałunku; a ona, odkąd wsze-
dłem, nie przestaje całować nóg 
moich. Głowy nie namaściłeś Mi 
oliwą; ona zaś olejkiem namaściła 
moje nogi. Dlatego powiadam ci: 
Odpuszczone są jej liczne grzechy, 
ponieważ bardzo umiłowała. A ten, 
komu mało się odpuszcza, mało 
miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje 
grzechy są odpuszczone. Na to 
współbiesiadnicy zaczęli mówić sami 
do siebie: Któż On jest, że nawet 
grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do 
kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź 
w pokoju! Następnie wędrował przez 
miasta i wsie, nauczając i głosząc 
Ewangelię o królestwie Bożym. A 
było z Nim Dwunastu oraz kilka 
kobiet, które uwolnił od złych 
duchów i od słabości: Maria, zwana 
Magdaleną, którą opuściło siedem 
złych duchów; Joanna, żona Chuzy, 
zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele 
innych, które im usługiwały ze swego 
mienia. 



modlitewny będzie podany wszystkim wier-
nym po spotkaniu Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej, które odbędzie się w sobotę tj. 22 
czerwca o godz. 11.00. Wszystkich człon-
ków Rady serdecznie zaprasza Ks. Pro-
boszcz. 

• Kościół w naszej Ojczyźnie zawsze wspie-
rał misjonarzy, dlatego teraz podejmuje pro-
jekt organizowany przez Papieską organiza-
cję Kirche in Not Pomoc Kościołowi w Po-

trzebie, polegający na pozyskaniu, zbiórce 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego: komputery, monitory, telewizory, 
radia, drukarki, pralki, odkurzacze, itp.. Od-
dając niepotrzebny sprzęt możemy pomóc 
innym, dlatego w najbliższy piątek - 21 
czerwca w godz. 17.00-20.00 na parkingu 
przy kościele będzie czekał samochód, aby 
odebrać bezpłatnie sprzęt. Organizatorzy 
zbiórki dziękują za otwarte serca i przeka-
zany sprzęt. 

• "Wspólnota Przymierze”, działająca przy 
parafii Św. Benedykta w Wawrze-Sadulu, 
zaprasza dzieci i młodzież na obóz letni, 
który odbędzie się w dniach 3-17 sierpnia w 
Borach Tucholskich nad Jeziorem Charzy-
kowskim. Koszt: 1300 zł. Istnieje możli-
wość dofinansowania. Informacje i zapisy 
pod numerem telefonu: 501-614-215." 

• ,,Parafialny Caritas” prosi o zgłoszenie się 
chętnej osoby dysponującej czasem i samo-
chodem dostawczym lub z hakiem holowni-
czym do przywożenia  dwa razy w miesiącu 
żywności  z magazynu w Legionowie. Cari-

tas zwraca koszty benzyny. 
Zapowiedzi przedślubne: 

⇒ Mariusz Rogowski, kawaler i Monika Iza-
bela Woźniak, panna, oboje z par. tutej-
szej 

XI Niedziela zwykła – 
16.06 

 
 Świadomość zła 

 
 Grzech – to sprzeciw i 
bunt wobec zbawczej woli 
Boga, ale jest również 
słabością ludzkiego umysłu 
i woli. Aby zatem zaistniał 
grzech musi być udział 
wolnej woli i świadomości 
człowieka. Jest to wiec 
świadomy i dobrowolny 
wybór fałszywej drogi. 
Dawid uznaje swoją winę i 
otrzymuje przebaczenie. 
„Zgrzeszyłem wobec Pa-
na”. A prorok Natan, jakby 
„ustami Pana” mówi: „Pan 
odpuszcza ci twój grzech, 
nie umrzesz”. Piętnując 
grzech Dawida nazywa to 
niewdzięcznością i lekce-
ważeniem słów Pana. Da-
wid wysłuchał słów przy-
krej prawdy z ust proroka. 
Uznał swoją winą i przyjął 
z poddaniem wyrok Boży. 
Dlatego otrzymał przeba-
czenie. Jest wielką łaską, 
gdy dzieje się tak za życia 
człowieka. „Szczęśliwy 
człowiek, któremu odpusz-
czona została nieprawość, a 
jego grzech zapomniany” – 
mówi dzisiejszy psalm. To 
wszystko dzieje się przez 
Chrystusa, Jego mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie 
– uczy św. Paweł. Każdy 
człowiek jest wobec Boga 
dłużnikiem. Tylko miłość i 
miłosierdzie Boga w Chry-
stusie i przez Chrystusa 
otwiera nam pokój i szczę-
ście, jak ewangelicznej 
jawnogrzesznicy. Grzeszni-
ca płakała łzami pokuty i 
dziękczynienia. Jezus wi-
dział jej wiarę i obdarzył ją 
pokojem. 



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 ElŜbieta 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 moŜna 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. 

50 r. ślubu, Bogny i Krzysz-
tofa w 25 r. ślubu oraz 
Iwony i Pawła w 15 r. ślubu 
1800 + Jan Strzała w 4 r.śm. 
23 czerwca, 12 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 
700 + Jerzy Szybka /greg.23/ 
830 + Aleksandra (k), Piotr, 
Jadwiga, Jan, Franciszek i  
Feliks Boguszowie 
1000 zajęta  
1130 + Janina, Jan, cr. Ga-
ców i Wojciechowskich  
1300 – o bł. Boże dla cr. z 
okazji 10 r. ślubu Andrzeja i 
Małgorzaty  
1300 – dz. w 40 r. ślubu 
Rudolfa i Jolanty o bł. Boże 
dla cr. 
1800 + Stanisława (k) i Jan 
Jeżowscy, Romuald Gajew-
nik, Janina, Maria z rodziny 
Jeżowskich 

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. 

700 + Jerzy Szybka /greg.21/  
800 + Józef Pełka w 6 r.śm.  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Krzysztof  Fran-
czewski i Marek Stabrowski 
w 12 r.śm.; + Alicja Dy-
mek; + Danuta Maria Ku-
liszkiewicz w 30 dni po śm.; 
- dz.-bł. w 10 r. ślubu Mi-
chała i Ewy Sobiera oraz o 
bł. dla Karoliny i Stasia oraz 
cr.;  

22 czerwca, sobota 
700 + Ks. Marian Paczuski 
w 1 r. śm. 
800 + Jerzy Szybka /greg.22/  
1630 – dz. za wspólnie prze-
żyte lata z prośbą o bł. 
Boże, opiekę MB i pomyśl-
ność na dalsze lata życia 
dla: Jolanty i Apoloniusza w 


