
r.śm. 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Helena Gajewska w 
6 r.śm., Kazimierz Gajew-
ski  
Wtorek – 20 październi-

ka; wspomnienie św. Jana 
Kantego 

700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Czesław Mitrus w 4 
r.śm. 
1715  - RóŜaniec 
1800  + Józefa (k) i Jarosław 
Wojciechowscy, cr. Woj-
ciechowskich, Janiaków 
1800 – dz.-bł. w 19 r. uro-
dzin Ariela Lipki; + Cze-
sław Popławski 
Środa – 21 października; 
wspomnienie bł. Jakuba 

Strzemię 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800 + Jan i Halina śelazo, 
cr. śelazów 
1800  zbiorowa: - W inten-
cji wynagradzającej Najśw. 
Sercu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o intro-
nizację Najśw. Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - o 
ulgę w cierpieniu i łaskę 
zdrowia dla Władysławy; + 
Urszula i Adam Budzik; + 
Kazimiera (k), Szymon, 
Janina i Anna Świderscy, 
Władysława (k), Antoni, 
Bogumił, Izabela, Leonard 

INTENCJE MSZALNE 

 XXIX  
Niedziela zwykła  

18.10.2009 

XXIX Niedziela zwykła – 
18 października 

700  + Marian Marchel 
(greg.) 
830  + Agnieszka i Łukasz 
Marzec 
1000  + Jadwiga i Tadeusz 
Wolniccy 
1130  + Bogdan Narbutt w 
10 r.śm., i jego rodzice 
1300  zbiorowa; chrzest: 
Aniela Soszyńska, Robert 
Dawid Wojciechowski, 
Julia Jasinowicz, Stanisław 
Wangrat; - o bł. BoŜe dla 
Anety i Macieja Pawlak w 
18 r. ślubu oraz ich dzieci; - 
o łaskę zdrowia i pomyśl-
ność 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; + Antoni-
na, Roch-Mieczysław, 
Stanisław, Stanisława (k), 
Zofia-Danuta, Wiesław, 
Ryszard; + Teresa i Henryk 
Melak; + Maria Stupnicka 
w 2 r.śm., Krystyna Wąsik; 
1715  - RóŜaniec 

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

Poniedziałek; - 19 paź-
dziernika;  

700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Helena Makulec w 11 

Sadowscy; + Teresa Ufnal 
w 3 r.śm.; + Hanna Genc 
 
Czwartek – 22 paździer-

nika;  
700 + Marian Marchel 
(greg.) 
800  - za parafian  
1715  - RóŜaniec 

1800 + Ryszard Rej w 2 
r.śm., Jerzy Rej, Aleksan-
der Łopatek 
Piątek – 23 października;  
700 + Marian Marchel 
(greg.) 
800 + Klemens, Pelagia, 
Wincenty Król, Wiktoria, 
Maria 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Weronika i Alfons 
Wawrzyniak, Franciszek 
Nowacki, Marianna, Mate-
usz i ElŜbieta Arlak, Jan 
Przybysz; + Danuta Bulik 
w 5 r.śm., Tadeusz Bulik; + 
Stefania i Władysław Osia-
kowie, Włodzimierz Koła-
kowski; 
Sobota – 24 października;  
700  + Ks. Wiesław Kalisiak 
w 3 r.śm. 
800  + Marian Marchel 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXIX Niedziela zwykła;  

18 października 2009 
• Dziś obchodzimy Niedzielę misyjną, i dzień modlitw 

w intencji SłuŜby Zdrowia. 
• Bądźmy silni miłością. To hasło obchodów 25. rocz-

nicy śmierci Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki. 
18 października 2009 r. godz. 11.00:  

• Dom Pielgrzyma Amicus, Warszawa, ul. Hozjusza 2. 
Koncert poetycki: "NIE GUBIĆ NADZIEI". Przy-
gotowanie: Stefania Maciąga. W programie fragmenty 
kazań ks. Jerzego Popiełuszki oraz wiersze poświęco-
ne Księdzu Jerzemu i Janowi Pawłowi II. Wykonaw-
cy: recytacje - Teresa Siewierska i Krzysztof Kumor. 
Oprawa muzyczna: Katarzyna Wójcikowska i Magda-
lena Stępień.  

• 19 października 2009 r. godz. 17.00:  
Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozju-
sza 2. Główne uroczystości 25. rocznicy męczeń-
skiej śmierci Sługi BoŜego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Msza święta zostanie odprawiona na balkonie ko-
ścioła. Godz.17.00 - Koncert słowno-muzyczny  
Godz.17.30 - Powitanie pocztów sztandarowych  
Godz.18.00 - Msza święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem Jego Ekscelencji Abpa Kazimie-
rza Nycza. Po Mszy świętej modlitwa w intencji 
Ojczyzny i o beatyfikację Sługi BoŜego ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

• Z okazji 25-rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi BoŜe-
go ks. Jerzego Popiełuszki rozprowadzane będą, w 
kiosku parafialnym, kalendarze ścienne na rok 2010, 
poświęcone ks. Jerzemu.  

• W sobotę, 24 października mija 3. rocznica śmierci 
Ks. Prałata Wiesława Kalisiaka. Msza św. w Jego 
intencji będzie odprawiona o godz. 7.00 Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie... 

• MoŜna zamawiać intencje mszalne na rok 2010. 
• Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmujemy tylko 

w zakrystii i kancelarii. Wieczorne Msze święte - w 
listopadzie codziennie, w ciągu roku w kaŜdy piątek, 
odprawiane są w intencjach wspominkowych.   

• NajbliŜsze spotkanie dla kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania, którego udzielenie planowane jest 
pod koniec bieŜącego roku, odbędzie się dziś, w nie-
dzielę 18 października br. o godzinie 19:00 w kawia-
rence. 

Jakub i Jan synowie Zebe-
deusza zbliŜyli się do Jezu-
sa i rzekli: Nauczycielu, 
chcemy, Ŝebyś nam uczynił 
to, o co Cię poprosimy. On 
ich zapytał: Co chcecie, 
Ŝebym wam uczynił? Rzekli 
Mu: Daj nam, Ŝebyśmy w 
Twojej chwale siedzieli 
jeden po prawej, drugi po 
lewej Twej stronie. Jezus 
im odparł: Nie wiecie, o co 
prosicie. Czy moŜecie pić 
kielich, który Ja mam pić, 
albo przyjąć chrzest, którym 
Ja mam być ochrzczony? 
Odpowiedzieli Mu: MoŜe-
my. Lecz Jezus rzekł do 
nich: Kielich, który Ja mam 
pić, pić będziecie; i chrzest, 
który Ja mam przyjąć, wy 
równieŜ przyjmiecie. Nie do 
Mnie jednak naleŜy dać 
miejsce po mojej stronie 
prawej lub lewej, ale 
[dostanie się ono] tym, dla 
których zostało przygoto-
wane. Gdy dziesięciu 
[pozostałych] to usłyszało, 
poczęli oburzać się na 
Jakuba i Jana. A Jezus 
przywołał ich do siebie i 
rzekł do nich: Wiecie, Ŝe ci, 
którzy uchodzą za władców 
narodów, uciskają je, a ich 
wielcy dają im odczuć swą 
władzę. Nie tak będzie 
między wami. Lecz kto by 
między wami chciał się stać 
wielkim, niech będzie sługą 
waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między 
wami, niech będzie niewol-
nikiem wszystkich. Bo i 
Syn Człowieczy nie przy-
szedł, aby Mu słuŜono, lecz 
Ŝeby słuŜyć i dać swoje 
Ŝycie na okup za wielu. 

Iz 53,10-11;  
OkaŜ swą łaskę  
ufającym Tobie 
Hbr 4,14-16;  
Mk 10,35-45 



• Dziś moŜna pomóc Jankowi na operację ofiarą do 
puszki. 

• W poniedziałek 19.10.2009 odbędzie się pierwsze po 
wakacjach spotkanie grupy anińskiej Rodziny Rodzin. 
Zapraszamy po Mszy św. o godz. 18.00 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comiesięczne spo-
tkanie w następną niedzielę 25 października po Mszy 
św. o godz. 10.00. 

• Biuro Radia Maryja organizuje pielgrzymkę w dniu 
26 października do parafii MB Częstochowskiej w 
Zielonce w ramach spotkań pielgrzymkowych z Ra-
diem Maryja. BliŜsze informacje w kiosku.  

• Rada Osiedla Anin informuje, Ŝe w kaŜdą sobotę 
listopada organizowany jest bezpłatny wywóz liści, 
zapakowanych w worki, bezpośrednio z posesji. Wy-
magane jest zgłoszenie telefoniczne: 22 51 64 274. 
Dwa razy w miesiącu istnieje moŜliwość bezpłatnego 
wywozu szaf, foteli, starych drzwi, sprzętu AGD, itp. 
bezpośrednio z posesji. Zgłoszenia pod numerem: 22 
51 64 274 

• W miesiącu październiku NaboŜeństwo RóŜańcowe 
jest odprawiane codziennie o godz. 17.15. Męska 
Grupa RóŜańcowa prowadzi RóŜaniec 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 piątki. 

• Parafialnej Komisji Charytatywnej i wielu ludziom 
dobrej woli pragniemy podziękować za zorganizowa-
nie Dnia Osób Starszych i Chorych z okazji Tygodnia 
Miłosierdzia. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego spotkania i 
spędzenia czasu przy kawie i ciastku po kaŜdej nie-
dzielnej Mszy św., dziś wyjątkowo do południa. Para-
fialną kawiarenkę moŜna wynajmować na róŜnego 
rodzaju spotkania. Informacje u Ks. Konrada. 

• Szatan—jak działa, jak się przed nim bronić. Kon-
wersatorium dla młodzieŜy studiującej i pracującej 
odbędzie się w przyszłą niedzielę 25.10.br o godz. 19 
w kinie Wrzos. 

• Nowy numer miesięcznika Salve Regina jest do 
nabycia przed kościołem. 

 
 
 
 

XXIX Niedziela zwykła – 
18.10 

 
 SłuŜebność 

 
 Chrystus w dzisiejszej 
Ewangelii mówi nam: 
„Kto by między wami 
chciał się stać wielki, 
niech będzie sługą wa-
szym. A kto by chciał być 
pierwszy między wami, 
niech będzie niewolnikiem 
wszystkich”. Jezus bardzo 
ostro potępia wybujałe 
starania o pierwsze miej-
sca. Swoich uczniów za-
prasza, aby szli Jego dro-
gą, „Sługi Pańskiego”. I 
oto nasz PapieŜ – Jan 
Paweł II – w pierwszym 
przemówieniu do ludu, na 
rozpoczęcie pontyfikatu 
prosi: „PomóŜcie mi, aŜe-
bym mógł wam słuŜyć”. 
CóŜ to znaczy, w czym 
mamy pomóc i komu? 
Przede wszystkim sobie 
samym. Na kaŜdy dzień 
mając świadomość: kim 
jesteśmy i dokąd idziemy. 
Odpowiedź prosta, ale 
szalenie trudna w realiza-
cji. Program Chrystusa dla 
nas wymaga ogromnego 
hartu ducha i często sprze-
ciwu wobec przyzwycza-
jeń osobistych i społecz-
nych. Podczas Mszy inau-
guracyjnej PapieŜ nas 
zapewnia: „Nie lękajcie 
się! Otwórzcie drzwi Od-
kupicielowi”: w naszym 
Ŝyciu, w naszych myślach, 
słowach i czynach. Czy 
pamiętamy o tej nauce 
Chrystusa i prośbie nasze-
go PapieŜa? Nie będzie 
wtedy między nami nie-
chęci, podjazdowej walki i 
przemocy. 



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.) 
1500 – dz.-bł. (Chata z 
Pomysłami) 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Stanisław, Julianna, 
Witold, Andrzej  
 
XXX Niedziela zwykła – 

25 października 
700  - za parafian 
830  + Marian Marchel 
(greg.) 
1000  Intencja ogólna; aby 
niedziela była przeŜywana 
jako dzień, w którym 
chrześcijanie gromadzą się, 
by wyznawać wiarę w 
zmartwychwstałego Pana, 
uczestnicząc w Uczcie 
Eucharystycznej. Intencja 

misyjna: Aby cały lud 

BoŜy, któremu Chrystus 
polecił głosić Ewangelię 
całemu stworzeniu, poczu-
wał się do odpowiedzialno-
ści za misję i uwaŜał ją za 
najwaŜniejszą posługę, jaka 
moŜe ofiarować ludzkości 
1130  + Anna Chirkowska, 
cr. Bubików 
1300  + Wacław Zając w 23 
r.śm. 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Lucyna, Władysław, 
Tadeusz, Eugeniusz, Jani-
na, Telesfor, Jadwiga, 
Zofia Kocięccy 
 
 

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. 


