
800 + Jerzy Szybka /
greg.25/  
1800 – dz. za otrzymane 
łaski Boże z prośbą o dal-
szą opiekę dla Wiesława i 
Marzanny w 25 r. ślubu 
oraz ich dzieci Moniki i 
Cezarego  

26 czerwca, środa 

700 + Jan Koziej w 58 r.śm, 
cr. Koziejów 
800 + Jerzy Szybka /
greg.26/  
1800 zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych 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 2. r. ślubu Katarzyny i 
Michała Żaboklickich i 
szczęśliwe narodziny; - o 
zdrowie i bł. Boże dla 
Jacka; - o Boże bł. , łaskę 
zdrowia i opiekę MB na 
każdy dzień dla czerwco-
wych solenizantek: Julii 
Jedynak, Alicji Zalewskiej, 
Alicji Czachowskiej, Jani-
ny Dróżdż; + Alicja Ziar-
kiewicz; + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Zdzi-
sław w 4 r.śm. i Alicja z 

INTENCJE MSZALNE 

12 Niedziela  
Zwykła 

23.06.2013 

23 czerwca, 12 NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

700 + Jerzy Szybka /
greg.23/ 
830 + Aleksandra (k), Piotr, 
Jadwiga, Jan, Franciszek i  
Feliks Boguszowie 
1000 – o zdrowie i bł. Boże 
dla Piotra, Katarzyny, ich 
dzieci i c. rodziny  
1130 + Janina, Jan, cr. Ga-
ców i Wojciechowskich  
( w modlitwie powszechnej 
dodać:) o zdrowie dla Janu-
sza Kowalczyka z racji 
dnia ojca 
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. 
chrzest: Wiktoria Waś 
1800 + Stanisława (k) i Jan 
Jeżowscy, Romuald Gajew-
nik, Janina, Maria z rodzi-
ny Jeżowskich 
 
24 czerwca, poniedziałek, 

Narodzenie Św. Jana 
Chrzciciela, uroczystość 

700 zajęta (prosimy o poda-
nie intencji) 
800 + Jerzy Szybka /
greg.24/ 
1800 + Jan Omieciński  

25 czerwca, wtorek 

700 + Maria Kaniowska, cr. 
Kaniowskich i Beredów 
800 + Marek Grążka w 22 
r.śm.  

okazji imienin; + Stanisła-
wa (k), Władysław i Józef 
Grochala, Władysław Ada-
mek i Czesław Czubkow-
ski; + Janina i Bolesław 
Kowalscy, Józefa (k) i Jan 
Jedynak;  + rodzice Woj-
ciech i Anna, brat Jan i zm. 
z rodz. Gochów i Pastu-
chów;  

27 czerwca, czwartek 

700 – w int. S. Władysławy  
800 + Władysław, Włady-
sława (k) i Leokadia Woj-
tyńscy, Zofia, Stanisław, 
Marian i Albina (k) Wielgo 
800 + Jerzy Szybka /
greg.27/  
1800 + Władysław, Filome-
na, Helena i ich rodzice 

28 czerwca, piątek, Św. 
Ireneusza, wspomnienie 

700 + Jerzy Szybka /
greg.28/  
800 – zakończenie Roku 
Szkolnego 
800 – o bł. Boże dla Alexan-
dry   
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Piotr Woźnica; + 
Mariusz Krasuski w 8 r.śm. 
i o Boże bł. dla Julii z oka-
zji 10 urodzin;   

29 czerwca, sobota, Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  12 Niedzielę Zwykłą 

23.06.2013 r. 
 
•  W ostatnim tygodniu czerwca zapraszamy na 

nabożeństwa czerwcowe poświęcone Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa odprawiane codziennie 
o godz. 17.30.  

• W najbliższy piątek - 28.06 - przypada 5. rocz-
nica ingresu Pasterza naszej diecezji Ks. Abpa 
Henryka Hosera. Zachęcamy wszystkich wier-
nych do modlitwy w jego intencji. 

•  Także w piątek zakończenie Roku szkolnego i 
katechetycznego. Wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami i nauczycielami zapraszamy na Mszę 
św. na godz. 8.00! Przypominamy również o 
wcześniejszej spowiedzi, najlepiej we środę od 
godz. 16.00. We środę i czwartek Kancelaria 
Parafialna po południu będzie nieczynna z racji 
na spowiedź na zakończenie roku szkolnego i 
sesje profesorską.   

• W najbliższą sobotę - 29.06 - Uroczystość Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. będą 
odprawione o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Ofiary 
składane na tacę będą przeznaczone na Bazylikę 
św. Piotra w Watykanie i działalność Stolicy 
Świętej. 

• W ostatnią niedzielę miesiąca - 30 czerwca - 
ofiarami  na tacę będziemy wspierali budującą 
się parafię Św. Benedykta na Sadulu. Serdeczne 
Bóg zapłać. 

•  Już dziś chcemy życzyć wszystkim wyjeżdża-
jącym na wakacje pomyślnego wypoczynku i 
radosnego odkrywania obecności Boga w przy-
rodzie i czasie wolnym. Jednocześnie przypomi-
namy o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej 
mszy św. i uczulamy na godny strój w czasie 
obecności w świątyni. 

•  Od poniedziałku - 01.07 - z racji wakacyjnego 
porządku w lipcu i sierpniu nie będzie mszy św. 
o godz. 13.00 w niedziele i o godz. 8.00 w dni 
powszednie. 

Za 12,10-11; 
Ga 3,26-29;  
Łk 9,18-24 

Gdy Jezus modlił się na 
osobności, a byli z Nim 
uczniowie, zwrócił się 
do nich z zapytaniem: 
Za kogo uważają Mnie 
tłumy? Oni odpowie-
dzieli: Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; 
jeszcze inni mówią, że 
któryś z dawnych pro-
roków zmartwych-
wstał. Zapytał ich: A 
wy za kogo Mnie uwa-
żacie? Piotr odpowie-
dział: Za Mesjasza 
Bożego. Wtedy surowo 
im przykazał i napo-
mniał ich, żeby nikomu 
o tym nie mówili. I 
dodał: Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: 
będzie odrzucony przez 
starszyznę, arcykapła-
nów i uczonych w 
Piśmie; będzie zabity, a 
trzeciego dnia zmar-
twychwstanie. Potem 
mówił do wszystkich: 
Jeśli kto chce iść za 
Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje! 
Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je, a 
kto straci swe życie z 
mego powodu, ten je 
zachowa. 



•  W kiosku parafialnym są do nabycia książki 
poświęcone formacji duchowej pracowników 
służby zdrowia. Zapraszamy! Biuro Radia 
Maryja organizuje pielgrzymkę w dniu 14 lipca 
2013r. na Jasną Górę na spotkanie ogólnopol-
skie Rodziny Radia Maryja. Bliższe informa-
cje w kiosku. 

• Nasza Parafia wraz z całym dekanatem Aniń-
skim przygotowuje się do peregrynacji figury 
MB Loretańskiej. Peregrynacja jest ważnym 
znakiem naszej wiary przeżywanej w Roku 
Wiary. Peregrynacja w naszym dekanacie roz-
pocznie się od naszej parafii w sobotę 20 lipca 
ok. godz. 17.40 na granicy naszej parafii, u po-
czątku ul. Rzeźbiarskiej. Szczegółowy program 
będzie podany w przyszłą niedzielę. Serdecznie 
dziękujemy Radzie Duszpasterskiej naszej para-
fii za przygotowanie programu peregrynacji. 

• Serdeczne podziękowania przesyłamy wszyst-
kim, którzy włączyli się w projekt organizowa-
ny przez Papieską organizację Kirche in Not 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie, polegający na 
pozyskaniu, zbiórce zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. Ilość zebranego sprzętu 
była imponująca. Bóg zapłać. 

• "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 Tuchol-
skich nad Jeziorem Charzykowskim. Koszt: 
1300 zł. Istnieje możliwość dofinansowania. 
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 501-
614-215." 

• ,,Parafialny Caritas” prosi o zgłoszenie się chęt-
nej osoby dysponującej czasem i samochodem 
dostawczym lub z hakiem holowniczym do 
przywożenia  dwa razy w miesiącu żywności  z 
magazynu w Legionowie. Caritas zwraca koszty 
benzyny. 

Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Tomasz Niewiadomski, kawaler i Katarzyna 

Pliszka, panna, oboje z par. tutejszej 

XII Niedziela zwykła – 
23.06 

 
 Nasza odpowiedź 

 
 Wiemy co sądzi o Chrystu-
sie Piotr Apostoł. A co my 
wiemy o Jezusie? Jaką jest 
nasza wiara? Kim jest dla 
nas Jezus Chrystus? Czy 
przyjmujemy za swoją odpo-
wiedź św. Piotra? Posłuchaj-
my, co mówi na ten temat 
Piotr naszych czasów bł. Jan 
Paweł II: „Musicie być 
mocni tą mocą, którą daje 
wiara! Musicie być wierni! 
Dziś tej mocy bardziej wam 
potrzeba niż w jakiejkolwiek 
epoce dziejów. Musicie być 
mocni mocą nadziei, która 
przynosi pełną radość życia i 
nie dozwala zasmucać Du-
cha Świętego. Musicie być 
mocni mocą miłości, która 
jest potężniejsza niż 
śmierć... musicie być mocni, 
drodzy bracia i siostry, mocą 
tej wiary, nadziei i miłości 
świadomej, dojrzałej, odpo-
wiedzialnej, która pomaga 
nam podejmować ów wielki 
dialog z człowiekiem i 
światem na naszym etapie 
dziejów”. Wiara w Chrystu-
sa znosi podziały i granice 
między narodami i poszcze-
gólnymi ludźmi. Chrystia-
nizm, choć obejmuje ludzką 
wspólnotę, liczy jednak na 
jednostki silne wiarą, na-
dzieją i miłością, jak Piotr. 
Wiara w Chrystusa znosi 
podziały między ludźmi. W 
nim wszyscy jesteśmy dzieć-
mi jednego Ojca. Ważny jest 
tylko Chrystus. Głosić wła-
śnie takie orędzie światu, w 
którym panują podziały, 
różnice i zależności będące 
źródłem napięć i wojen, jest 
misją każdego z nas. 



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. 

nie intencji) 
1000 – Aby Światowy 
Dzień Młodzieży, który 
odbywa się w Brazylii, 
zachęcił wszystkich mło-
dych chrześcijan do stawa-
nia się uczniami i misjona-
rzami Ewangelii, a na ca-
łym kontynencie azjatyc-
kim otwierały się drzwi 
przed posłańcami Ewange-
lii 
1130 – o bł. Boże dla Piotra 
Modlińskiego z okazji 
imienin 
1300 – dz.-bł. w 35 r. ślubu 
Jerzego i Anny o bł. Boże 
dla cr. 
chrzest: Piotr Jan Salwa 
1800 + Aleksander Stani-
sław Szymanek /greg.1/ 

 

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. 

uroczystość 
700 + Piotr, Stanisława (k) 
Grajda, Aleksander Woźni-
ca, cr. Grajdów i Woźni-
ców 
800 + Krystyna Saganek z 
okazji urodzin, Władysława 
(k) Lasota z okazji imienin 
1800 + Jerzy Szybka /
greg.26/  
1800 – dz. bł. z okazji 40 r. 
ślubu Bożeny i Eugeniusza 
Gałeckich o bł. Boże dla cr. 
30 czerwca, 13 NIEDZIE-

LA ZWYKŁA 
700 + Jerzy Szybka /
greg.30/ 
(modlitwa powszechna 
dodać:) + c.r. Szybków i 
Kozubków 
830 zajęta (prosimy o poda-


