
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

Zakrystianka: 
Siostra ElŜbieta Łaniewska 

 

Parafialna  
Poradnia Rodzinna  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna Warwińska 

 kom. 506 312 676 
 

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. 

Jerzego i Anny z prośbą o 
bł. Boże 
1000 – Aby Duch Święty 
wspierał dzieło świeckich, 
którzy głoszą Ewangelię 
w krajach najuboższych, a 
uprawianie sportu było 
zawsze okazją do umac-
niania braterstwa i rozwo-
ju ludzkiego 
1130 + Halina Godlewska 
z racji imienin  
1300 – dz. w 20-lecie Ra-
dia Maryja 
1800 + Eugenia i Piotr 
Radzi, Bronisława(k), 
Danuta, Henryk i Marian 
Antosik oraz Halina Rams 

NA UCZTĘ PANA 
Tekst:  
ks. St. Szczepaniec 
Melodia:  
ks. W. Kałamarz 
 

1. Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski, 
Danej przez Boga, najlepszego Ojca, 
Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy, 
Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą. 
 
2. Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu, 
I zakosztujmy niebiańskiego Chleba, 
To Ciało Pana, wydane na krzyżu, 
Dar Oblubieńca dla Oblubienicy. 
 
3. Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba, 
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia 
I prośmy z wiarą o łaskę jedności, 
Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli. 
 
4. Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia, 
Moc jednoczenia potęgą Miłości, 
Abyśmy byli świadkami Chrystusa 
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga. 

okazji urodzin; + Włady-
sław Urawski z okazji 
imienin;  
28 czerwca, sobota, Nie-
pokalanego Serca NMP, 

wspomnienie 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.27/ 
800 – dz.-bł. za Alexandrę  
1630 ślub: Jaśczak  
1800 + Władysław, Filome-
na, Helena i ich rodzice 

29 CZERWCA, ŚW. 
APOSTOŁÓW PIOTRA 

I PAWŁA, uroczystość 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.28/ 
700 zajęta 
830 zajęta 
1000 – dz.-bł. w r. ślubu 

1800 – o spełnienie planów 
i bł. Boże dla Marty   
1800 + Jan Omieciński z 
racji imienin   

25 czerwca, środa 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.24/ 
800 + Marek, Teresa i 
Wacław Grążka  
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata i prośbą o jego 
intronizację w naszych 
sercach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatą Różań-
cową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 
Ewangelii wypełniając 
swoje Śluby Jasnogórskie; 
– o zdrowie i bł. Boże dla 
Anny i Piotra; – o łaskę 
zdrowia, Boże bł. i opiekę 
MB NP w każdym dniu 
dla solenizantek: Janiny 
Dróżdż, Elżbiety Łuczyń-
skiej, Ali Czechowskiej, 
Joli Jedynak, Joanny Ro-
matowskiej i Lusi Górec-
kiej; + Natalia, Walenty, 
Helena, Julia, Władysław, 
Ireneusz, Lucyna Tyl i 
Ryszard; + Maria Kaniow-
ska; + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz; + Zdzi-
sław Migus w 30 dniu po 

INTENCJE MSZALNE 

12 Niedziela 
Zwykła  

22.06.2014 

22 CZERWCA, 12 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.21/ 
830 + Jan Strzała w 5 r.śm. 
1000 – dz.-bł. w 80 urodzi-
ny Jana Chorostowskiego 
i 18 urodziny Jędrzeja 
Wynimko 
1000 + Janina Fildorf, 
Krystyna i Maria  
1130 + Jan, Janina, cr. 
Gaców i Wojciechowskich  
1300 + Aleksandra (k), 
Piotr, Jan, Jadwiga, Feliks 
i Franciszek Bogusz 
1800 + Janina i Jan Kotow-
scy, Bronisław Gierma-
kowski 
23 czerwca, poniedziałek 
700 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.22/ 
800 zajęta 
1800 – dz. z okazji 50 
urodzin Iwony  
1800 + Kazimierz Bigo-
szewski w 8 r.śm., Dezy-
deria, Władysław, Kazi-
miera, Anna i Fidelisa (k) 

24 czerwca, wtorek, 
NARODZENIE ŚW. 

JANA CHRZCICIELA, 
uroczystość 

700 + Bronisława(k) w r. 
śm., Jan, Piotr, Władysła-
wa(k), Jan i zm. z rodz.: 
Łaniewskich i Skibickich  
800 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.23/ 

pogrzebie; + Jan Marczak;  
26 czerwca, czwartek 

700 + Jan Koziej i cr. Ko-
ziejów 
800 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.25/ 
1800 – dz. w 26 r. ślubu 
Wiesława i Marianny o bł. 
Boże dla nich i dzieci: 
Moniki i Cezarego   
1800 – dz.-bł. z podzięko-
waniem za otrzymane 
łaski z prośbą o bł. Boże 
dla cr.: Jasek i Stafa 
27 czerwca, piątek, NAJ-
ŚW. SERCA PANA JE-

ZUSA, uroczystość 
700 + Anna, Wojciech i Jan 
Goch i cr. 
700 – o Boże bł. i łaskę 
zdrowia dla S. Władysła-
wy  
800 + Władysław, Włady-
sława(k) i Leokadia Woj-
tyńscy, Stanisław, Zofia, 
Marian i Albina(k) Wielgo 
800 + Jerzy Markuszew-
ski /greg.26/ 
800 – dzięczynna na Za-
kończenie Roku Szkolne-
go i Katechetycznego 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Hanna Orkisz z 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  12 Niedzielę Zwykłą 

22.06.2014 r. 
 
• Podziękowania płynące z głębi serca pragnie-

my złożyć wszystkim, którzy uświetnili czwart-
kowe obchody Bożego Ciała: grupom parafial-
nym, a szczególnie Grupie Odnowy w Duchu 
św. i Siostrom przygotowującym ołtarze stacyj-
ne, mieszkańcom, którzy przystroili swoje do-
my, Asyście Kościelnej, Panom z Kościelnej 
Służby Porządkowej Totus Tuus, Panom i Mło-
dzieży niosącym chorągwie, harcerkom i harce-
rzom, lektorom, ministrantom, scholi, bielan-
kom, sypaczkom i dzieciom pierwszokomunij-
nym w strojach liturgicznych wraz z rodzicami. 
Szczególne podziękowania dla Policji za zabez-
pieczenie trasy procesji. Bóg zapłać Wam 

wszystkim! 
•  Przez wszystkie dni oktawy Bożego Ciała /do 

piątku włącznie/ o godz. 17.30 odmawiamy Nie-
szpory o Najśw. Sakramencie i Litanię do Naj-
św. Serca Pana Jezusa. Na zakończenie oktawy 
po procesji odbędzie się obrzęd błogosławień-
stwa wianków. 

• W jutrzejszy poniedziałek - 23.06 - o godz. 
19.30 ostatnie przed wakacjami spotkanie z cy-
klu Porozmawiajmy o Kościele. Wejście od 
strony kancelarii. Zapraszamy! 

• We wtorek 24 czerwca obchodzimy uroczystość 
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Msze św. 
Będą odprawiane o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 

• W piętek 27.06 uroczystość Najśw. Serca Pana 
Jezusa. Msze św. będą odprawione o godz. 7.00, 
8.00 i 18.00. Można tego dnia spożywać pokar-
my mięsne. 

•  Także w piątek odbędzie się zakończenie Roku 
Szkolnego i Katechetycznego. Wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami i nauczycielami zapraszamy na 
Mszę św. dziękczynną na godz. 8.00! Przypomi-
namy również o wcześniejszej spowiedzi. 

• W sobotę 28 czerwca naszymi modlitwami w 

Jr 20,10-13 

W dobroci Two-
jej wysłuchaj 
mnie Panie  
Rz 5,12-15 

Mt 10,26-33  

 Jezus powiedział 
do swoich apostołów: 
Nie bójcie się ludzi. Nie 
ma bowiem nic zakryte-
go, co by nie miało być 
wyjawione, ani nic ta-
jemnego, o czym by się 
nie miano dowiedzieć. 
Co mówię wam w ciem-
ności, powtarzajcie na 
świetle, a co słyszycie na 
ucho, rozgłaszajcie na 
dachach! Nie bójcie się 
tych, którzy zabijają 
ciało, lecz duszy zabić 
nie mogą. Bójcie się 
raczej Tego, który duszę 
i ciało może zatracić w 
piekle. Czyż nie sprzeda-
ją dwóch wróbli za asa? 
A przecież żaden z nich 
bez woli Ojca waszego 
nie spadnie na ziemię. U 
was zaś nawet włosy na 
głowie wszystkie są 
policzone. Dlatego nie 
bójcie się: jesteście waż-
niejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który 
się przyzna do Mnie 
przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w 
niebie. Lecz kto się Mnie 
zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest 
w niebie.  

szczególny sposób otoczmy J.E.Ks.Abpa Hen-
ryka Hosera w Jego 6. rocznicę ingresu do Die-
cezji Warszawsko -Praskiej. 

• W niedzielę - 29.06 - uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Ofiary składane na 
tacę będą przeznaczone na Bazylikę św. Piotra 
w Watykanie i działalność Stolicy Świętej.  

• Anińska Rodzina Radia Maryja serdecznie za-
prasza 29 czerwca o godz. 13.00 na uroczystą 
Jubileuszową Mszę św. dziękczynną za 20. lat 
działalności Rodziny Radia Maryja z udziałem 
Orkiestry Victoria. Po Mszy św. zapraszamy na 
godzinny koncert w wykonaniu Orkiestry oraz 
Solistów. 

• Dziś, ofiarami do puszki wspieramy budującą 
się świątynię na terenie Centrum Polonia in 

Tertio Millenio w Toruniu - votum wdzięczno-
ści za św. Jana Pawła II z Kaplicą Pamięci po-
święconej Polakom ratujących Żydów. Ojciec 
św. Franciszek udzielił swojego błogosławień-
stwa i złożył podpis na projekcie Kaplicy na 
znak życzliwości i wsparcia tego dzieła. Podzię-
kowanie za złożoną cegiełkę zostanie wpisane w 
Kalendarium Parafii. 

• Biuro Radia Maryja serdecznie zaprasza 
członków i sympatyków Radia Maryja na piel-
grzymkę do Częstochowy w dniu 13 lipca na 
ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Radia Mary-

ja u stóp Jasnogórskiej Pani. Bliższe informacje 
w kiosku przy kościele. 

•  W czwartek 26 czerwca o godz.  
18.45 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
przy ul. Długiej 13 odbędzie się recital dyplo-
mowy Dominka Pawlika, studenta V roku klasy 
organów prof. Józefa Serafina na Uniwersytecie 
Fryderyka Chopina. Serdecznie zapraszamy. 

• Zapowiedzi Przedmałżeńskie 
⇒ Paweł Więsyk, kawaler z par. tutejszej i Izabela 

Sobota, panna z Wiązownej 
⇒ Łukasz Aleksander Gąsiorowski, kawaler z par. 

tutejszej i Anna Natalia Stępniak, panna z par. 
Najcz. Serca Maryi w Warszawie 

 XII Niedziela zwykła – 22.06 

 „Nie lękajcie się” 

 Chrystus wciąż wzywa do 
wytrwania w cierpieniach i 
prześladowaniach i zapewnia 
wszystkich, że znajdą opiekę i 
pomoc Bożą. Ostatecznie więc 
zwycięża Prawda i wszyscy, 
którzy jej służą. Największym 
wrogiem prawdy jest kłamstwo 
ubierane w wielorakie szaty. 
To kłamstwo wprowadza 
zamęt i ciemność do ludzkiego 
umysłu i woli. Chrystus: Dro-
ga, Prawda i Życie zwycięża 
kłamcę – szatana i śmierć. 
Prawda jest więc wewnętrzną 
siłą człowieka przemieniającą 
życie i wyzwalającą twórczy 
zapał w kierunku doskonalenia 
siebie i przekształcania świata 
na coraz lepszy. Prawdy nie 
można tylko znać i o niej 
wiedzieć, ale trzeba się w nią 
zaangażować całym życiem 
twórczym i otwartym. Prawdą 
trzeba się też dzielić i jej 
służyć. Jak Prorok Jeremiasz 
wszędzie świadczyć o Praw-
dzie odważnie i śmiało, nawet 
wbrew najbliższym i wbrew 
cierpieniu. Tu, gdzie nas Bóg 
powołuje, gdzie wykonujemy 
właściwe sobie zadania, byśmy 
te zadania przenikali duchem 
ewangelicznym i przyczyniali 
się do uświęcania świata, na 
kształt zaczynu wiary i miło-
ści. Każdy z nas może być 
podobny do Chrystusa, drugie-
go Adama, przez którego świat 
otrzymuje „łaskę i Boży dar 
pokoju”. I to właśnie stanowi 
cały urok i piękno chrześcijań-
stwa, że jest takie osobiste, 
takie ludzkie w swojej formie i 
treści. Tu, w głębi człowieka 
dopiero – i Bóg jest wielki i 
człowiek jest wielki. To tu, w 
głębi człowieka dokonuje się 
przetwarzanie Dobrej Nowiny 
na wartości życia proponowa-
ne całemu światu. Ale nasza 
wiara i zaufanie Bogu muszą 
przejść przez różne próby 
życiowe. 


