
1800  + Maria, Jacek 
Soszyński, Stanisław 
Koprowski 

Poniedziałek; - 21 
września; święto św. 
Mateusza, apostoła i 

ewangelisty 
700  + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800  + Stanisława (k) i 
Władysław Grochala, 
Aleksandra (k) i 
Edward Barcikowscy 
1800  - o BoŜe bł., 
zdrowie i potrzebne 
łaski dla Jarosława 
Szymanka 

Wtorek – 22 wrze-
śnia,  

700 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800 + Bartosz Włodar-
czyk w 1 r. śm. 
1800  + Krystyna Bi-
nienda 
Środa – 23 września, 
wspomnienie św. Pio 

z Petrelciny 
700 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800 + Klemens, Pela-
gia, Wincenty Król, 
Wiktoria, Maria, Eu-

INTENCJE MSZALNE 

 XXV Niedziela 
zwykła  

20.09.2009 

XXV Niedziela zwy-
kła – 20 września 

700   + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
830  + Janina i Stani-
sław Tyszkiewiczo-
wie, Maria i Wacław 
Stankiewiczowie 

1000 + Apolonia Siko-
ra 

1130  + Jerzy Łakom-
czak w 20 r. śm., cr. 
Łakomczaków i Cisz-
kowskich 
1300  zbiorowa; 
chrzest: Rafał Bo-
gusz, Franciszek La-
szuk; - z prośbą o 
zdrowie dla Palomki 
Fronc, Beaty Fronc, 
Eulalii Fronc i Zbi-
gniewa Fronca; + 
Piotr Dobrzyński w 15 
r.śm., cr. Skorupków; 
+ Aniela w 30 r.śm. i 
Mieczysław Lisik; + 
Jadwiga Krawczyk w 
3 r.śm., + Krystyna 
Wiśnicka w 30 dni po 
śm.; + Alina Francisz-
ka Siarkiewicz w 30 
dni po śm.; + Hanna 
Genc 

geniusz 

1800  zbiorowa: + Ma-
rianna i Jan Kowalscy; 
+ Zygmunt Kurlanc; + 
Jan i Genowefa Kar-
czewscy; + Bartosz 
Włodarczyk; + Kazi-
mierz Cholewiński w 
5 r.śm. 
Czwartek – 24 wrze-

śnia;  
700 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800  + Władysław i 
Zofia Kozakiewicz 

1800 + Stefania i Anto-
ni Rusinowscy, Hele-
na Zalewska, Janusz 
Felak, Tadeusz Jacak, 
Jadwiga Marcinkie-
wicz 
Piątek – 25 września, 

wspomnienie bł. 
Władysława z Giel-

niowa 
700 + Zdzisław Bli-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXV Niedziela zwykła;  

20 września 2009 
• Dziś obchodzimy 43. Dzień Środków Spo-

łecznego Przekazu pod hasłem: „Nowe 
technologie, nowe relacje. Krzewić kul-
turę poszanowania, dialogu i przyjaźni". 
Orędzie Papieskie moŜna będzie uzyskać u 
naszej młodzieŜy po Mszy św. W naszej 
diecezji funkcjonują dwa katolickie ośrod-
ki medialne; Radio Warszawa (106.2 FM) 

oraz tygodnik Idziemy. 
• Dziś, ofiary składane na tacę będą przezna-

czone na pomoc w budowie kościoła 
św. Benedykta. 

• Dziś Mszą św. o godz. 18 rozpoczną rok 
pracy formacyjnej harcerze druŜyn ZHP 
i ZHR działające na terenie naszej parafii. 
Harcerzy i ich rodziny polecamy modli-
twom parafian. 

• Jutro obchodzimy święto św. Mateusza, 
apostała i ewangelisty. Msze św. w tym 
dniu będą odprawione o godz. 7,8 i 18. 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comie-
sięczne spotkanie w przyszłą niedzie-
lę 27 września po Mszy św. o godz. 10. 

• Z okazji Tygodnia Miłosierdzia wszystkich 
chętnych zapraszamy na Mszę św. 
3 października o godz. 10. Po Mszy św. 
połączonej z Sakramentem Namaszczenia 
Chorych i uroczystym błogosławieństwie 
Najśw. Sakramentem odbędzie się spotka-
nie przy herbatce w salce parafialnej. Oso-
by, które chciałyby skorzystać z transportu 
prosimy o zgłoszenie u Siostry ElŜbiety 
w zakrystii. 

• Do pierwszej niedzieli października trwają 

Jezus i Jego uczniowie 
podróŜowali przez 
Galileę, On jednak nie 
chciał, Ŝeby kto wie-
dział o tym. Pouczał 
b o w i e m  s w o i c h 
uczniów i mówił im: 
Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi. 
Ci Go zabiją, lecz zabi-
ty po trzech dniach 
zmartwychwstanie. Oni 
jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go 
pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w 
domu, zapytał ich: O 
czym to rozprawialiście 
w drodze? Lecz oni 
milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali 
się między sobą o to, 
kto z nich jest najwięk-
szy. On usiadł, przywo-
łał Dwunastu i rzekł do 
nich: Jeśli kto chce być 
pierwszym, niech bę-
dzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą 
wszystkich! Potem 
wziął dziecko, postawił 
je przed nimi i objąw-
szy je ramionami, rzekł 
do nich: Kto przyjmuje 
jedno z tych dzieci w 
imię moje, Mnie przyj-
muje; a kto Mnie przyj-
muje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który 
Mnie posłał. 

Mdr 2,12.17-20; 
Pan podtrzymuje  
całe moje Ŝycie   
Jk 3,16-4,3;   
Mk 9,30-37 



zapisy kandydatów do Sakramentu Bierz-
mowania, którego udzielenie planowane 
jest pod koniec bieŜącego roku. Uczniów 
klas 3 gimnazjum i osoby starsze zaprasza-
my do kancelarii parafialnej i na stronę 
internetową naszej parafii. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego 
spotkania i spędzenia czasu przy kawie 
i ciastku po kaŜdej niedzielnej Mszy św., 
takŜe po wieczornej. 

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii 
słuŜąc pomocą rodzinom i narzeczonym 
jest czynna w kaŜdy czwartek w godzinach 
19.00-21.00, wejście do kancelarii. 

• Taize w Poznaniu. Zapraszamy pełnolet-
nią młodzieŜ  na spotkanie organizacyjne 
przed Europejskim Spotkaniem MłozdzieŜy 
organizowane przez ekumeniczną Wspól-
notę z Taize organizowanym w dniach od 
26.12.2009 do 01.01.2010. Spotkanie obę-
dzie się dziś po wieczornej Mszy św. 
w Kawiarence Wrzos. 

• Miłosierdzie BoŜe. Konwersatorium dla 
młodzieŜy uczącej się i pracującej odbę-
dzie się 27 września (niedziela) po wie-
czornej Mszy św. w Kawiarence Wrzos.  

• Diecezjalny Zjazd SłuŜby Liturgicznej w 
Loretto odbędzie się 26 września (sobota). 
Zapraszamy ministrantów i członków 
scholi. Informacje u Ks. Konrada i P. Or-
ganisty. 

• Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca 
Dzieci Mazowsza zaprasza rodziców z 
młodszymi dziećmi na zajęcia do Radości. 
Zapisy pod numerem telefonu 022 615 73 
40 w godz. 8-14. 

 

XXV Niedziela zwykła – 
20.09 

 
 SłuŜyć znaczy działać 

 
 Chrystus Zmartwychwsta-
ły Ŝyje wśród nas. Zbaw-
cza moc Jego słów i czy-
nów w sakramentach świę-
tych i liturgii, jest nam 
zawsze i wszędzie dostęp-
na. Ale my potrzebujemy 
doŜo czasu, aby Go po-
znać, pójść Jego drogą i 
dawać świadectwo, Ŝe Pan 
jest z nami. A on mówi do 
nas teŜ: „Jeśli kto chce być 
pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i 
sługą wszystkich”. W 
dzisiejszej niedzieli po-
święconej Środkom Spo-
łecznego Przekazu, te 
słowa Chrystusa są szcze-
gólnie do wykorzystania w 
budowaniu Królestwa 
BoŜego – wybierając dobro 
a protestując przeciwko 
złu. We wszystkich doku-
mentach Kościół podkre-
śla, Ŝe środki społecznego 
przekazu uznać trzeba za 
dar BoŜy o nieograniczo-
nym prawie zasięgu działa-
nia. Środki te mogą z po-
wodzeniem słuŜyć konty-
nuowaniu dzieła stworze-
nia i odkupienia. Z powo-
dzeniem mogą pełnić rolę 
środka dialogu z Bogiem i 
między ludźmi, umoŜli-
wiać dzielenie się ze 
wszystkimi mieszkańcami 
ziemi swoimi radościami i 
smutkami. Chrześcijań-
skiego „odbiorcę” tych 
środków winna cechować 
aktywność pomiędzy twór-
cą i odbiorcą programu, 
widzieć i reagować komu 
on i jak słuŜy. 



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

charz (greg.) 
800 + Kazimierz Nu-
Ŝyński 
1800  zbiorowa za 
zmarłych:  

Sobota – 26 wrze-
śnia;  

700 + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
800  + Stanisław Skal-
ski, Rafał Piotrowski, 
Maria Piotrowska 
1300 - ślub 
1800 + BoŜena Brzo-
zowska w 5 r.śm. 
1800 – dz. błagalna w 
15 r. ślubu PP 

Agnieszki i Dariusza 
oraz ich Rodzin 
XXVI Niedziela zwy-

kła – 27 września 
700   + Zdzisław Bli-
charz (greg.) 
830  + Jacek Kruszew-
ski 
1000 intencja Kółka 

RóŜańcowego 

1130  + Wacław Zając 
1300  + Wacław Bo-
rowski z racji Imienin 
1800  + Melania i Sta-
nisław Wojciechow-
scy, cr. Wojciechow-
skich i Brodowskich 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas 
w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą 
strąć do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz 
zesłać robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kałanów do 
swojego świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od 
wieków wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Two-
jego głosu i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od 
niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich 
duchem swej świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, 
słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą Twoich 
przykazań i doprowadzili do błogosławionego połaczeniania 
z Tobą. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


