
ka;  
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800 + Marianna, Tomasz, 
Genowefa, Bronisława 
(k), Bolesław, Władysław, 
Stanisław, Marian, Zyg-
munt, c.r. Rosów 
1800  zbiorowa: - W inten-
cji wynagradzającej Naj-
św. Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; - o 
intronizację Najśw. Serca 
Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - dz.-bł. PP Ja-
dwigi i Tadeusza Chudzi-
ków z okazji 50. r. ślubu; 
- o ulgę w cierpieniu i 
łaskę zdrowia dla Włady-
sławy; - o bł. BoŜe dla 
Marzanny i Dariusza oraz 
ich rodzin; + Piotr Dora-
bialski; + Marianna Fech-
ner w 30 dni po śm.; + 
Danuta Hattowska w 30 
dni po śm.; + Tadeusz 
Sieczkowski w 34 r.śm.; + 
Janina Karbowiak zd. 
Boczkowska 
 
Czwartek – 15 paździer-
nika; wspomnienie św. 

Teresy od Jezusa 
700 + Jadwiga Henneberg 
800  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Jadwiga Wątróbska, 

INTENCJE MSZALNE 
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11.10.2009 

XXVIII Niedziela zwy-
kła – 11 października 

700  + Marian Marchel 
(greg.) 
830  + Alfreda, Antoni, 
Wiktor, Tadeusz Sendero-
wscy  
1000  + Janek Jaworowski 
i jego stryj Jan 
1130  + Genowefa, Edward 
Osiak, c.r. Osiaków i 
Belków, Stanisław i An-
drzej, Helena i Władysław 
c.r. Kajków 
1300  + Jadwiga i Edward 
Woźniak 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Jadwiga Borowska 
Poniedziałek; - 12 paź-

dziernika;  
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Eugeniusz w 4 
r.śm., Marianna, Jan, 
Aleksander, Aleksandra 
(k), Władysław, Wacław 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Stanisław Stober-
ski w 18 r.śm.  
Wtorek – 13 październi-

ka; wspomnienie bł. 
Honorata Koźmińskiego 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Edward Szcześniak 
jego rodzice i rodzeństwo 
1715  - RóŜaniec 
1800  + Edward Saganek 

Środa – 14 październi-

Jadwiga Szmurko 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Jadwiga Borowska 
z racji imienin 
1800 – dz. – bł. z racji 
Dnia Edukacji Narodowej 
Piątek – 16 październi-
ka; wspomnienie św. 

Jadwigi Śląskiej 
700 + Rozalia, c.r. Kara-
siów 
800 + Marianna, Józef, 
Mieczysław, Henryk 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Marian Marchel 
(greg.) 
1800 + Ewa Frąckiewicz 
 
Sobota – 17 październi-

ka; wspomnienie św. 
Ignacego Antiocheńskie-

go 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  - o zdrowie dla Geno-
wefy Kurnawa; + Józef 
Kurnawa, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna Szostak, 
Stefania i Władysław 
Szostak, Jan Szostak 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXVIII Niedziela zwykła;  

11 października 2009 
• Dziś obchodzimy IX. 

Dzień Papieski. Trady-
cja tego Dnia nawiązu-
je do powołania na Sto-
licę Apostolską Karola 
Wojtyłę 16 październi-
ka 1978r. Harcerze i 
harcerki kwestować 
będą do puszek na 
Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla 
uboŜszej młodzieŜy.  

• W naszej wspólnocie parafialnej gościmy dzi-
siaj O. Eugeniusza Spyrkę, klaretyna. O. Euge-
niusz jest misjonarzem na dalekiej Syberii, a 
dzieląc się z nami słowem BoŜym przybliŜy 
nam misyjny wymiar Kościoła w nauczaniu 
Ojca Św. Jana Pawła II. 

• MoŜna zamawiać intencje mszalne na rok 
2010. 

• Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmuje-
my tylko w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 
Msze święte - w listopadzie codziennie, w cią-
gu roku w kaŜdy piątek, odprawiane są w in-
tencjach wspominkowych.   

• NajbliŜsze spotkanie dla kandydatów do Sa-
kramentu Bierzmowania, którego udzielenie 
planowane jest pod koniec bieŜącego roku, 
odbędzie się w niedzielę 18 października br. o 
godzinie 19:00 w kawiarence.  

• 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 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, 
przybiegł pewien człowiek i 
upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: Nauczycielu dobry, 
co mam czynić, aby osiągnąć 
Ŝycie wieczne? Jezus mu rzekł: 
Czemu nazywasz Mnie do-
brym? Nikt nie jest dobry, tylko 
sam Bóg. Znasz przykazania: 
Nie zabijaj, nie cudzołóŜ, nie 
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
nie oszukuj, czcij swego ojca i 
matkę. On Mu rzekł: Nauczy-
cielu, wszystkiego tego prze-
strzegałem od mojej młodości. 
Wtedy Jezus spojrzał z miłością 
na niego i rzekł mu: Jednego ci 
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną. 
Lecz on spochmurniał na te 
słowa i odszedł zasmucony, 
miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło 
i rzekł do swoich uczniów: Jak 
trudno jest bogatym wejść do 
królestwa BoŜego. Uczniowie 
zdumieli się na Jego słowa, lecz 
Jezus powtórnie rzekł im: 
Dzieci, jakŜe trudno wejść do 
królestwa BoŜego . Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niŜ bogatemu wejść do 
królestwa BoŜego. A oni tym 
bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: KtóŜ więc moŜe 
się zbawić? Jezus spojrzał na 
nich i rzekł: U ludzi to niemoŜ-
liwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest moŜliwe. Wtedy 
Piotr zaczął mówić do Niego: 
Oto my opuściliśmy wszystko i 
poszliśmy za Tobą. Jezus 
odpowiedzia ł : Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z 
powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, Ŝeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym 
czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród 
prześladowań, a Ŝycia wieczne-
go w czasie przyszłym. 

Mdr 7,7-11; 
Nasyć nas, Panie,  
Twoim miłosierdziem 
Hbr 4,12-13;  
Mk 10,17-30 



celu pogłębiony duch modlitwy wśród męŜ-
czyzn. Na pielgrzymkę zapraszamy nie tylko 
męŜczyzn, ale i panie oraz młodzieŜ. 

• We środę 14 października obchodzimy Dzień 
Edukacji Narodowej. Na Mszę św. w intencji 
nauczycieli, wychowawców, pracowników 
Administracji Oświatowej, oraz tych wszyst-
kich, którzy juŜ odeszli do Pana po wieczną 
nagrodę zapraszamy w dniu następnym, tj. we 
czwartek - 15 października br. o godz. 18.00 

• W miesiącu październiku NaboŜeństwo Ró-
Ŝańcowe jest odprawiane codziennie o godz. 
17.15. Męska Grupa RóŜańcowa prowadzi Ró-
Ŝaniec w poniedziałki, Parafialna Grupa Radia 
Maryja we wtorki, dzieci we środy,  śeńska 
Grupa RóŜańcowa - w kaŜdy czwartek, a 
uczestnicy grupy Odnowy w Duchu św. w piąt-
ki. 

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

• Parafialnej Komisji Charytatywnej i wielu 
ludziom dobrej woli pragniemy podziękować 
za zorganizowanie Dnia Osób Starszych i Cho-
rych z okazji Tygodnia Miłosierdzia. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego spo-
tkania i spędzenia czasu przy kawie i ciastku 
po kaŜdej niedzielnej Mszy św., dziś wyjątko-
wo do południa. 

• RóŜaniec w wolności, wolność w róŜańcu. 

Konwersatorium dla młodzieŜy studiującej i 
pracującej odbędzie się o godzinie 19:15, dziś 
wyjątkowo w salce ministranckiej - wejście 
przez zakrystię. 

• 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. 

• Nowy numer miesięcznika Salve Regina ukaŜe 
się juŜ w przyszłym tygodniu. 

XXVIII  
Niedziela zwykła – 11.10 

 
 Wybór 

 
 Wybiera się zawsze to, w 
czym widzi się wartości. 
Człowiek musi mieć wła-
sną, ustaloną hierarchię 
wartości, gdyŜ inaczej 
jego decyzje mogą się 
róŜnić i mogą być ze sobą 
sprzeczne. Nasi Ojcowie 
nie tylko na sztandarach 
nosili hasło: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”; oni go w sercu 
mieli, z nim Ŝyli i umiera-
li. W dzisiejszej Ewange-
lii Chrystus nam mówi o 
hierarchii wartości, o 
właściwej postawie czło-
wieka w stosunku do dóbr 
tego świata. Wartością 
jest to, co dla człowieka 
jest dobrem, co jest dla 
niego istotne, waŜne i 
sensowne, bo dotyczy 
jego samego i jego naj-
bliŜszych. Wartość ma 
więc coś wspólnego z 
miłością. To właśnie war-
tości pobudzają człowie-
ka, stają się motorem 
działania i dają sens Ŝy-
ciu. Król Salomon doce-
nia wartość władzy, bo-
gactwa, zdrowia i piękna, 
ale zdaje sobie sprawę, Ŝe 
to wszystko przemija, a 
bez mądrości nie przed-
stawiają istotnej wartości. 
Taką mądrość człowiek 
zawdzięcza nie sobie, lecz 
Bogu. Hierarchia wartości 
oparta na mądrości, w 
zgodzie z myślą BoŜą, ale 
nie wbrew światu – jest 
dziełem Ducha Świętego i 
modlitwy serdecznej. 



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. 

1715  - RóŜaniec 

1800 + Helena Kot w 17 
r.śm.  
 
XXIX Niedziela zwykła 

– 18 października 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
830  + Agnieszka i Łukasz 
Marzec 
1000  + Jadwiga i Tadeusz 
Wolińscy 
1130  + Bogdan Narbutt w 
10 r.śm., i jego rodzice 
1300  zbiorowa; chrzest: 
Aniela Soszyńska, Robert 
Dawid Wojciechowski, 
Julia Jasinowicz; - o bł. 
BoŜe dla Anety i Macieja 
Pawlak w 18 r. ślubu oraz 

ich dzieci; - o łaskę zdro-
wia i pomyślność dla 
Janiny, Teresy i Rafała-
Witolda; + Jadwiga i 
Wacław Domańscy, Mał-
gorzata Sierewicz; + Piotr 
Narkiewicz w 30 dni po 
pogrzebie; + Teresa Pro-
kop; + Halina Rzepecka w 
1 r.śm.; + Krystyna i Hen-
ryk Grochowscy; + Anto-
nina, Roch-Mieczysław, 
Stanisław, Stanisława (k), 
Zofia-Danuta, Wiesław, 
Ryszard; + Teresa i Hen-
ryk Melak 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Bogusław Jarzę-
bowski w 5 r.śm. 
 
 

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. 


