
1800  + Ludwik Henne-
berg 
Poniedziałek; - 05 paź-

dziernika; wspomnienie 
św. Faustyny Kowal-

skiej 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Siostra Genowefa 
Mastalerz 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Marianna  
Wtorek – 06 paździer-

nika; 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  - o zdrowie i błog. 
BoŜe dla Pauliny 
1715  - RóŜaniec 
1800  + Helena, Brunon 
Radulscy ich rodzice i 
rodzeństwo 
Środa – 07 październi-
ka; wspomnienie NMP 

RóŜańcowej 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800 + Franciszek Ko-
prowski w 3 r.śm., Ma-
rianna i Jan Motyka 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzającej 
Najśw. Sercu Pana Jezu-
sa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najśw. Serca Pana Jezu-
sa w naszych sercach, 

INTENCJE MSZALNE 

 XXVII Niedziela 
zwykła  

04.10.2009 

XXVII Niedziela zwy-
kła – 04 października 

700   - za parafian 
830  zajęta 
1000  - w intencji Ojca 
św., naszej Ojczyzny, 
Radia Maryja, Naszego 
Dziennika, Telewizji 
Trwam i innych dzieł 
powstałych przy Radiu 
Maryja, o łaskę powrotu 
do zdrowia Teresy No-
wickiej 
1130  + Franciszek Kuli-
gowski i jego Rodzice 
1300  - w intencji ochro-
ny przyrody w dniu św. 
Franciszka; - dz.-bł. PP 
Ewy i Pawła w 25 r. 
ślubu oraz Rodziców i 
Dzieci; - o łaskę zdrowia 
dla Małgorzaty i Diany; - 
o wszelkie łaski potrzeb-
ne dla Patrycji; - szczę-
śliwy przebieg operacji 
dla Krystyny; - o zgodę i 
pojednanie w rodzinie; + 
c.r. Fronców: Renatę, 
Genowefę, Stanisława, 
Sławka, Wiesława, Ma-
riannę, Barbarę, Włady-
sława; + Halina Rzepec-
ka w 1 r.śm.; + Barbara 
Rutherford w 1 r.śm; + 
Leon Jasionowicz w 31 
r.śm. 
1715  - RóŜaniec 

rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świecie; 
- o ulgę w cierpieniu i 
łaskę zdrowia dla Wła-
dysławy; - o powrót do 
Miłosiernego Boga dla 
Małgorzaty; + Sabina, 
ElŜbieta i Władysław 
Morawscy; + Adam 
Wąsik w 8 r.śm., Rodzi-
ce: Józefa (k) i Stanisław 
Wąsik, Rodzeństwo: 
Michał i Marianna Ko-
walczyk 

Czwartek – 08 paź-
dziernika;  

700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Janina i Ryszard 
Krupińscy 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Jan Płoński w 11 
r.śm., oraz i intencji jego 
rodziców, siostry i braci 
Piątek – 09 październi-

ka; wspomnienie bł. 
Wincentego Kadłubka, 

biskupa 
700  + Marian Marchel 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXVII Niedziela zwykła;  

04 października 2009 
• Dziś, tj. 4 października w dniu św. Franciszka 

zapraszamy na Mszę św. w naszym ogro-
dzie. O godz. 13.00 dzieci ze SP 218 z Siostrą 
Katechetką i Rodzicami wystąpią z krótkim 
przedstawieniem poświeconym Św. Francisz-
kowi. Następnie rozpocznie się Msza św. w 
ogrodzie połączona z poświęceniem figury 
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 kocha-
nymi zwierzętami. Nasza Mała Peruggia po-
wstała dzięki wsparciu Was wszystkich, pomo-
cy pielgrzymów, drogich naszemu sercu dar-
czyńców, wielkiej pracy P. Stanisława i P. 
Leszka. Kiedy się tak bardzo cieszymy, to rów-
nieŜ składamy Wam serdeczne Bóg zapłać.  

• Otoczmy troską Ŝycie to hasło rozpoczynające-
go się w całej Polsce Tygodnia Miłosierdzia. 
Dziś ofiary złoŜone na tacę są wsparciem dla 
dzieł miłosierdzia Caritas.  

• Na zakończenie IX Międzynarodowego Mo-
tocyklowego Rajdu Katyńskiego przyjadą 
dziś do nas jego uczestnicy. Zapraszamy 
wszystkich parafian, mass media na bardzo 
ciekawe wywiady z tymi, którzy przejechali 
trasę Golgoty Wschodu. Dziś, godz. 14.00 

• Od dzisiejszej niedzieli, tj. od 4 października 
będzie moŜna zamawiać intencje mszalne na 
rok 2010. 

• Dziś, na wieczorną Mszę św. zapraszamy kan-
dydatów do Sakramentu Bierzmowania, któ-
rego udzielenie planowane jest pod koniec bie-
Ŝącego roku.  

• W sobotę, 10 października o godz. 11 rozpocz-
ną się VIII Anińskie Spotkania Integracyjne. 
Msza św. będzie odprawiona o godz. 11, a po-

Faryzeusze przystąpili do 
Jezusa i chcąc Go wystawić 
na próbę, pytali Go, czy 
wolno męŜowi oddalić 
Ŝonę. Odpowiadając zapytał 
ich: Co wam nakazał Moj-
Ŝesz? Oni rzekli: MojŜesz 
pozwolił napisać list rozwo-
dowy i oddalić. Wówczas 
Jezus rzekł do nich: Przez 
wzgląd na zatwardziałość 
serc waszych napisał wam 
to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako męŜczy-
znę i kobietę: dlatego opu-
ści człowiek ojca swego i 
matkę i złączy się ze swoją 
Ŝoną, i będą oboje jednym 
ciałem. A tak juŜ nie są 
dwoje, lecz jedno ciało. Co 
więc Bóg złączył, tego 
człowiek niech nie rozdzie-
la! W domu uczniowie raz 
jeszcze pytali Go o to. 
Powiedział im: Kto oddala 
Ŝonę swoją, a bierze inną, 
popełn ia cudzołóstwo 
względem niej. I jeśli Ŝona 
opuści swego męŜa, a 
wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo. Przynosili Mu 
równieŜ dzieci, Ŝeby ich 
dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. 
A Jezus, widząc to, oburzył 
się i rzekł do nich: Pozwól-
cie dzieciom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im; do takich bowiem 
naleŜy królestwo BoŜe. 
Zaprawdę, powiadam wam: 
Kto nie przyjmie królestwa 
BoŜego jak dziecko, ten nie 
wejdzie do niego. I biorąc je 
w objęcia, kładł na nie ręce 
i błogosławił je. 

Rdz 2,18-24;  
Niechaj nas zawsze  
Pan Bóg błogosławi 
Hbr 2,9-11;  
Mk 10,2-16 



tem dalszy ciąg spotkania w domu parafialnym 
Wrzos. P. Bolesław - prezes w imieniu Stowa-
rzyszenia Trwać w Nadziei zaprasza na bardzo 
interesujący program w godz. od 12 do 19. 

• W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy IX. 

Dzień Papieski. Tej niedzieli woluntariusze 
kwestować będą do puszek na Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. 

• Męska Grupa RóŜańcowa organizuje piel-
grzymkę autokarową do Sanktuarium Matki 
BoŜej w Gietrzwałdzie w dniu 17 października 
br.. Zbiórka przed kościołem o godz. 5.30. Za-
pisy u p. Janusza Gałdy (tel. 812 61 43) i p. 
Stanisława Skowrońskiego (tel. 812 52 24). 
Niech ta pielgrzymka będzie zaląŜkiem wzro-
stu Męskiej Grupy RóŜańcowej, która ma na 
celu pogłębiony duch modlitwy wśród męŜ-
czyzn. 

• W miesiącu październiku NaboŜeństwo Ró-
Ŝańcowe będzie odprawiane codziennie o 
godz. 17.15. śeńska Grupa RóŜańcowa prowa-
dzić będzie RóŜaniec w kaŜdy czwartek.  

• NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w kaŜdą środę października o 
godz. 17.15. 07 października dzieci przygoto-
wujące się do Pierwszej Komunii św. otrzyma-
ją róŜaniec. Po naboŜeństwie odbędzie się spo-
tkanie z rodzicami i osobno z dziećmi.  

• W naszej świątyni dokończyliśmy prace nad 
systemem nagłaśniającym i oświetleniowym. 
Wam wszystkim drodzy Siostry i Bracia ser-
decznie dziękujemy za pomoc. Bóg zapłać. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego spo-
tkania i spędzenia czasu przy kawie i ciastku 
po kaŜdej niedzielnej Mszy św., takŜe po wie-
czornej. 

• 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. 

 

XXVII Niedziela zwykła 
– 4.10 

 
 Miłość wzajemna 

 
 TuŜ przed Ewangelią 
śpiewaliśmy dziś: „JeŜeli 
miłujemy się wzajemnie, 
Bóg w nas mieszka i 
miłość ku Niemu jest w 
nas doskonała”. W pierw-
szą niedzielę października 
rozpoczynamy Tydzień 
Miłosierdzia, a ten śpiew 
przed Ewangelią niech 
będzie w tym czasie tre-
ścią naszych myśli i dzia-
łania. Bogu bogatemu w 
Miłosierdzie Jan Paweł II 
poświęcił osobną encykli-
kę. W niej czytamy: 
„KrzyŜ stanowi najgłęb-
sze pochylenie się Bóstwa 
nad człowiekiem, nad 
tym, co człowiek, zwłasz-
cza w chwilach trudnych i 
bolesnych, nazywa swoim 
losem. KrzyŜ stanowi 
jakby dotknięcie od-
wieczną miłością najbole-
śniejszych ran egzystencji 
człowieka”. Nikt i nic nie 
moŜe nas zwolnić z oso-
bistego świadectwa naszej 
wiary. Dziś musimy sta-
rannie wykorzystać nasze 
moŜliwości, by ulŜyć 
bliźniemu w niedoli, by 
oŜywiać serdeczną wni-
kliwość w warunki du-
chowe i materialne bliź-
nich, by dobrze czynić 
wszystkim. Pozwólmy 
ubogim – jak dzieciom z 
dzisiejszej Ewangelii – 
odczuć bliskość Jezusa, 
bliskość królestwa BoŜe-
go”. 



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. 

(greg.) 
800 + Jan Pryzmont 
1715  - RóŜaniec 

1800  zbiorowa za zmar-
łych:  
Sobota – 10 październi-

ka;  
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Jadwiga Fronczak 
w 10 r.śm. 
1100  - o BoŜe błog. dla 
członków, przyjaciół, 
znajomych Stowarzysze-
nia Trwać w Nadziei 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Jan Podgorski w 2 
r.śm. 
XXVIII Niedziela zwy-

kła – 11 października 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
830  + Alfreda, Antoni, 
Wiktor, Tadeusz Sende-
rowscy  
1000  + Janek Jaworow-
ski i jego stryj Jan 
1130  + Genowefa, 
Edward Osiak, c.r. Osia-
ków i Belków, Stanisław 
i Andrzej, Helena i Wła-
dysław c.r. Kajków 
1300  + Jadwiga i Edward 
Woźniak 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Jadwiga Borow-
ska 
 
 

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 kapłanów 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 połączenia 
z Tobą. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


