
prośbą o zdrowie i po-
trzebne łaski dla Julii w 3 
r. ur. oraz o BoŜą opiekę 
dla jej rodziców i rodzeń-
stwa 
1800  + Marianna Zalew-
ska 
1800 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
Wtorek – 29 września, 
święto rocznicy poświę-
cenia Bazyliki Katedral-
nej w Warszawie - Pra-

dze 
700  + Czesław, Lucyna, 
Emilia Czytańscy, Piotr 
w rocz. śm., Stanislawa 
(k), Jerzy Mosakowscy 
800 + Janina i Ryszard 
Krupińscy 
1800  + Aleksandra (k) i 
Marcin Czyrny 
1800 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 

Środa – 30 września, 
wspomnienie św. Hiero-

nima 
700 + Zdzisław Blicharz 
(greg.) 
800 + Marianna, Henryk, 
Marian Zarzyccy, Zofia, 
Mikołaj, Aleksander 
Dziakowscy 

1800  zbiorowa: - W in-
tencji wynagradzającej 
Najśw. Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; 
- o intronizację Najśw. 

INTENCJE MSZALNE 

 XXVI Niedziela 
zwykła  

27.09.2009 

XXVI Niedziela zwykła 
– 27 września 

700   + Zcie Eucharystycz-
nejdzisław Blicharz 
(greg.) 
830  + Jacek Kruszewski 
1000 intencja Kółka Ró-

Ŝańcowego Aby niedziela 
była przeŜywana jako 
dzień, w którym chrześci-
janie gromadzą się, by 
wyznawać wiarę w zmar-
twychwstałego Pana, 
uczestnicząc w Uczcie 
Eucharystycznej; intencja 

misyjna: Aby cały Lud 
BoŜy, któremu Chystus 
polecił iść i głosić Ewan-
gelię całemu stworzeniu, 
poczuwał się do odpo-
wiedzialności za misję i 
uwaŜał ja za najwaŜniej-
szą posługę, jaką moŜe 
ofiarować ludzkości 
1130  + Wacław Zając 
1300  + Wacław Borowski 
z racji Imienin 
1800  + Melania i Stani-
sław Wojciechowscy, cr. 
Wojciechowskich i Bro-
dowskich 
Poniedziałek; - 28 wrze-
śnia; wspomnienie św. 

Wacława  
700  + Halina, Benedykt, 
Helena i Edward 
800  - z podziękowaniem 
za otrzymane łaski oraz z 

Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - o ulgę w 
cierpieniu i łaskę zdrowia 
dla Władysławy; + Geno-
wefa w 9 r.śm., Józef w 
39 r.śm., Dojników; 
+Maria Wacława Leonik 
w 30 dni po śm. 
Czwartek – 01 paździer-
nika; wspomnienie św. 
Teresy od Dzieciątka 

Jezus 
700 – za parafian 
800  - za parafian 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Marianna 
Piątek – 02 październi-
ka; wspomnienie św. 

Aniołów StróŜów 
700 – o dobre rozeznanie 
woli BoŜej 
800 + Helena Przyczka w 
13 r.śm. 
1630 + Halina 
1715  - RóŜaniec 

1800  zbiorowa za zmar-
łych: + Jan Omieciński w 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXVI Niedziela zwykła;  

27 września 2009 
• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne 

spotkanie dziś po Mszy św. o godz. 10. Szcze-
gólne dziękczynienie zanosi Matce Najśw. grupa 
męŜczyzn, która obchodzi dziś 10. rocz. swojego 
powstania.  

• Z okazji Tygodnia Miłosierdzia wszystkich 
chętnych zapraszamy na Mszę św. 
3 października o godz. 10. Po Mszy św. połączo-
nej z Sakramentem Namaszczenia Chorych i 
uroczystym błogosławieństwie Najśw. Sakra-
mentem odbędzie się spotkanie przy herbatce w 
salce parafialnej. Osoby, które chciałyby skorzy-
stać z transportu prosimy o zgłoszenie u Siostry 
ElŜbiety w zakrystii. Punkt Charytatywny tego 
dnia nie będzie czynny. 

• Miłosierdzie BoŜe. Konwersatorium dla mło-
dzieŜy uczącej się i pracującej odbędzie się dziś, 
27 września (niedziela) po wieczornej Mszy św. 
w Kawiarence Wrzos. 

• W tym tygodniu obchodzimy Pierwszy Czwar-
tek, Pierwszy Piątek i Pierwszą Sobotę Miesiąca. 
W Pierwszy Czwartek zapraszamy na wystawie-
nie Najśw. Sakramentu i Koronkę do Miłosier-
dzia BoŜego o godz. 15.00. W Pierwszy Piątek 
Miesiąca spowiedź św. od godz. 6.30 do 8.30 i 
od godz. 16.00 do 18.45. Msza św. dla dzieci 
będzie odprawiona o godz. 16.30, a po niej bę-
dzie NaboŜeństwo RóŜańcowe.  

• W miesiącu październiku NaboŜeństwo RóŜań-
cowe będzie odprawiane codziennie o godz. 
17.15 

• NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w kaŜdą środę października o 
godz. 17.15. 05 października dzieci przygotowu-
jące się do Pierwszej Komunii św. otrzymają 
róŜaniec. Po naboŜeństwie odbędzie się spotka-
nie z rodzicami i osobno z dziećmi.  

• W przyszłą niedzielę, 4 października w dniu św. 
Franciszka zapraszamy na Mszę św. w na-

Wtedy Jan powiedział do 
Jezusa: Nauczycielu, wi-
dzieliśmy kogoś, kto nie 
chodzi z nami, jak w Twoje 
imię wyrzucał złe duchy, i 
zabranialiśmy mu, bo nie 
chodził z nami. Lecz Jezus 
odrzekł: Nie zabraniajcie 
mu, bo nikt, kto czyni cuda 
w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o 
Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z 
nami. Kto wam poda kubek 
wody do picia, dlatego Ŝe 
naleŜycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody. 
Kto by się stał powodem 
grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, 
temu byłoby lepiej uwiązać 
kamień młyński u szyi i 
wrzucić go w morze. Jeśli 
twoja ręka jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij 
ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do Ŝycia 
wiecznego, niŜ z dwiema 
rękami pójść do piekła w 
ogień nieugaszony. I jeśli 
twoja noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij 
ją; lepiej jest dla ciebie, 
chromym wejść do Ŝycia, 
niŜ z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła. Jeśli 
twoje oko jest dla ciebie 
powodem grzechu, wyłup 
je; lepiej jest dla ciebie 
jednookim wejść do króle-
stwa BoŜego, niŜ z dwoj-
giem oczu być wrzuconym 
do piekła, gdzie robak ich 
nie umiera i ogień nie 
gaśnie. 

Lb 11,25-29;  

Nakazy Pana  
są radością serca 

Jk 5,1-6;  

Mk 9,38-43.45.47-48 



szym ogrodzie. O godz. 13.00 dzieci ze SP 218 
z Siostrą Katechetką i Rodzicami wystąpią z 
krótkim przedstawieniem poświeconym Św. 
Franciszkowi. Następnie rozpocznie się Msza 
św. w ogrodzie połączona z poświęceniem figu-
ry patrona przyrody, a po Mszy św. zostaną po-
błogosławione nasze domowe zwierzęta. Jak 
widać na Mszę św. w ogrodzie zapraszamy 
wszystkich parafian i gości ze swoimi kochany-
mi zwierzętami.  

• W naszej świątyni dokończyliśmy prace nad 
systemem nagłaśniającym. Na ukończeniu są 
równieŜ prace przy doświetleniu prezbiterium. 
Wam wszystkim drodzy Siostry i Bracia ser-
decznie dziękujemy za pomoc. Bóg zapłać. 

• Do pierwszej niedzieli października trwają zapi-
sy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, 
którego udzielenie planowane jest pod koniec 
bieŜącego roku. Uczniów klas 3 gimnazjum i 
osoby starsze zapraszamy do kancelarii parafial-
nej i na stronę internetową naszej parafii. 

• Od przyszłej niedzieli, tj. od 4 października bę-
dzie moŜna zamawiać intencje mszalne na rok 
2010. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego spotka-
nia i spędzenia czasu przy kawie i ciastku po 
kaŜdej niedzielnej Mszy św., takŜe po wieczor-
nej. 

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

• Taize w Poznaniu. Zapraszamy pełnoletnią 
młodzieŜ  na spotkanie organizacyjne przed Eu-

ropejskim Spotkaniem MłodzieŜy organizowane 
przez ekumeniczną Wspólnotę z Taize organizo-
wanym w dniach od 26.12.2009 do 01.01.2010. 
Spotkanie obędzie się dziś po wieczornej Mszy 
św. w Kawiarence Wrzos. 

 
 
 

26 Niedziela zwykła – 
27.09 

 
 Zazdrość 

 
 Liturgia Słowa dzisiejszej 
niedzieli ukazuje nam 
rozterkę i zmagania czło-
wieka między zazdrością 
ludzką, a wspaniałomyśl-
nością BoŜą. Apostołowie 
zazdrościli – i usłyszeli od 
Jezusa: „Kto nie jest prze-
ciwko nam, ten jest z 
nami”. Jozue zazdrościł 
innym Ducha BoŜego i 
MojŜesz skarcił go za to. 
Zazdrość jest grzechem 
głównym. Samo Ŝycie 
ilustruje nam tę prawdę, iŜ 
my patrząc w swoje serce 
dostrzegamy, jak jesteśmy 
osaczeni wielorakim 
złem, które nie pochodzi 
od Boga, a my nie jeste-
śmy zdolni zwalczać go 
skutecznie o własnych 
siłach. Nie znaczy to, Ŝe 
tylko zło jest na świecie i 
grozi ludzkości totalna 
zagłada. Są przecieŜ lu-
dzie, którzy nie tylko 
widzą zło, ale czynią 
wszystko, by złu zapo-
biec. Powstają oni, jak 
prorocy w Starym Testa-
mencie gotowi ponieść 
największe ofiary, aby nie 
dopuścić do ostateczności. 
Nie chodzi tutaj o dosłow-
ne rozumienie słów Chry-
stusa o gorszącym oku 
czy ręce, ale o bezwzględ-
ne tępienie zła w kaŜdej 
postaci. Jakby w ich imie-
niu przemawiał dziś w 
drugim czytaniu św. Ja-
kub Apostoł. 



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. 

24r.śm., + Stefania, Jan, 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal 
Sobota – 03 październi-
ka; święto św. Archa-

niołów Michała, Gabrie-
la i Rafała 

700 + Siostra Anna 
800  - za parafian 
1000  Dzień Miłosierdzia 
– Msza św. 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Regina, Franci-
szek, Anna, Henryk 
Stemler, Krzysztof Doni-
giewicz 
XXVII Niedziela zwykła 

– 04 października 
700   - za parafian 

830  zajęta 

1000 intencja Radia Ma-

ryja 

1130  + Franciszek Kuli-
gowski i jego Rodzice 
1300  - w intencji ochro-
ny przyrody w dniu św. 
Franciszka; - dz.-bł. PP 
Rwy i Pawła w 25 r. 
ślubu oraz Rodziców i 
Dzieci; + c.r. Fronców: 
Renatę, Genowefę, Stani-
sława, Sławka, Wiesława, 
Mariannę, Barbarę, Wła-
dysława 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Ludwik Henne-
berg 
 
 

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. 


