
(greg.) 
800  + Mariusz Wicik, 
wszyscy zmarli z rodziny 
Lechów i Wicików 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Bogusław i An-
drzej Jezierscy w 3 rocz-
nicę śmierci 
 
Wtorek – 27 październi-

ka;  
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Sabina i Władysław 
1715  - RóŜaniec 
1800  + Tadeusz Więsyk, 
Feliksa (k), Piotr, Woj-
ciech i Czesław Woźnica 
 
Środa – 28 październi-
ka; święto św. aposto-
łów Szymona i Judy 

Tadeusza 
700  + Aleksander i Józefa 
(k) Kalata, Michał i Józe-
fa (k) Sowa, Edmund i 
Leszek Sowa 
800 + Marian Marchel 
(greg.) 
1800  zbiorowa: - W in-
tencji wynagradzającej 
Najśw. Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; 
- o intronizację Najśw. 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - dz. w 18 

INTENCJE MSZALNE 

 Rocznica Poświęcenia 
Własnego Kościoła 

25.10.2009 

Rocznica Poświęcenia 
Własnego Kościoła – 25 

października 
700  za parafian 
830  + Marian Marchel 
(greg) 
1000  Intencja ogólna; 

aby niedziela była prze-
Ŝywana jako dzień, w 
którym chrześcijanie 
gromadzą się, by wyzna-
wać wiarę w zmartwych-
wstałego Pana, uczestni-
cząc w Uczcie Euchary-
stycznej. Intencja misyj-

na: Aby cały lud BoŜy, 
któremu Chrystus polecił 
głosić Ewangelię całemu 
stworzeniu, poczuwał się 
do odpowiedzialności za 
misję i uwaŜał ją za naj-
waŜniejszą posługę, jaka 
moŜe ofiarować ludzko-
ści 
1130  + Anna Chirkowska 
i zmarli z rodziny Bubi-
ków 
1300  +Wacław Zając w 
23 rocznicę śmierci 
1715  - RóŜaniec 
1800  +Lucyna, Włady-
sław, Tadeusz, Euge-
niusz, Janina, Telesfor, 
Jadwiga, Zofia Kocięccy 
 
Poniedziałek; - 26 paź-

dziernika;  
700  + Marian Marchel 

r. urodz. Konrada za 
otrzymane łaski z prośba 
o wstawiennictwo MB 
Nieustającej Pomocy o 
nieustanną opiekę i BoŜe 
bł. dla Konrada, Jego 
Rodziców i siostry Kami-
li, - o ulgę w cierpieniu i 
łaskę zdrowia dla Włady-
sławy; + za nienarodzone 
dzieci i ich rodziców; + 
Zofia i Tadeusz Światło-
wscy; + Tadeusz Brauliń-
ski; + Helena Wierzbicka  
 
Czwartek – 29 paździer-

nika;  
700 + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Leokadia i Tadeusz 
Matacz, Wiesława (k) 
Matacz  
1715  - RóŜaniec 

1800 + Marianna Zalew-
ska 
Piątek – 30 październi-

ka;  
700 + Marian Marchel 
(greg.) 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła;  

25 października 2009 
• W tym tygodniu - we środę - obchodzimy 

święto św. Szymona i Judy Tadeusza, pa-
trona spraw trudnych i beznadziejnych. 
Uroczystym poświęceniem obrazu św. Judy 
rozpoczynamy nowennę ku czci św. aposto-
ła. Nowenna będzie odprawiana  co tydzień 
w kaŜdy wtorek po wieczornej Mszy św. 
Intencje modlitewne moŜna składać na 
świeczniku pod obrazem. 

• Za tydzień, 1 listopada obchodzimy uroczy-
stość Wszystkich Świętych. Msze św. będą 
odprawiane według porządku niedzielnego. 
2 listopada przypada Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze 
św. będą odprawiane o godz. 7, 8, 10 i 18. 
Po Mszy św. o godz. 10 odbędzie się proce-
sja wewnątrz kościoła do 5-ciu stacji połą-
czona z Modlitwą Wypominkową.  

• Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmu-
jemy tylko w zakrystii i kancelarii. Wie-
czorne Msze święte - w listopadzie codzien-
nie, a w ciągu roku w kaŜdy piątek, odpra-
wiane są w intencjach wspominkowych.   

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comie-
sięczne spotkanie dziś, tj. 25 października 
po Mszy św. o godz. 10.00. 

• Biuro Radia Maryja organizuje pielgrzym-
kę w dniu 26 października do parafii MB 
Częstochowskiej w Zielonce w ramach spo-
tkań pielgrzymkowych z Radiem Maryja. 
BliŜsze informacje w kiosku.  

• 7 listopada w naszym kościele odbędzie się 
uroczystość poświęcenia Dębów Pamięci w 
ramach programu edukacyjnego Katyń … 

ocalić od zapomnienia. Program: 11.45 - 

ZbliŜała się pora Paschy 
Ŝydowskiej i Jezus udał 
się do Jerozolimy. W 
świątyni napotkał siedzą-
cych za stołami bankie-
rów oraz tych, którzy 
sprzedawali woły, baranki 
i gołębie. Wówczas spo-
rządziwszy sobie bicz ze 
sznurków, powypędzał 
wszystkich ze świątyni, 
takŜe baranki i woły, 
porozrzucał monety ban-
kierów, a stoły powywra-
cał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, 
rzekł: Weźcie to stąd, a z 
domu mego Ojca nie 
r ó b c i e  t a r g o w i s k a ! 
Uczniowie Jego przypo-
mnieli sobie, Ŝe napisano: 
Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie. W odpo-
wiedzi zaś na to śydzi 
rzekli do Niego: Jakim 
znakiem wykaŜesz się 
wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz? Jezus dał 
im taką odpowiedź: 
Zburzcie tę świątynię, a Ja 
w trzech dniach wzniosę 
ją na nowo. Powiedzieli 
do Niego śydzi: Czter-
dzieści sześć lat budowa-
no tę świątynię, a Ty ją 
wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni? On zaś mówił 
o świątyni swego ciała. 
Gdy więc zmartwych-
wstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, Ŝe to 
powiedział, i uwierzyli 
Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus. 

Ez 43,1-2.4-7a;  
Chwalimy, Panie,  
Twe przesławne imię 
1 Kor 3,9b-11.16-17;  
J 2,13-22 



zbiórka Pocztów Sztandarowych. 12.00 - 
Uroczysta Msza św. 13.00 - poświęcenie 
Dębów Pamięci i przekazanie pamiątko-
wych certyfikatów rodzinom upamiętnia-
nych ofiar. 13.20 - Posadzenie Dębu Pamię-

ci na terenie przykościelnym poświęconego 
pamięci por. Karola Świątka. 13.45 - 
otwarcie wystawy poświęconej ofiarom 
zbrodni katyńskiej. 

• Rada Osiedla Anin informuje, Ŝe w kaŜdą 
sobotę listopada organizowany jest bezpłat-
ny wywóz liści, zapakowanych w worki, 
bezpośrednio z posesji. Wymagane jest 
zgłoszenie telefoniczne: 22 51 64 274. Dwa 
razy w miesiącu istnieje moŜliwość bezpłat-
nego 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 pro-
wadzi 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. 

• Kawiarenka Wrzos zaprasza do miłego 
spotkania i spędzenia czasu przy kawie 
i ciastku po kaŜdej niedzielnej Mszy św., 
dziś wyjątkowo do południa. Parafialną ka-
wiarenkę moŜna wynajmować na róŜnego 
rodzaju spotkania. Informacje u Ks. Konra-
da. 

• Szatan—jak działa, jak się przed nim 
bronić. Konwersatorium dla młodzieŜy stu-
diującej i pracującej odbędzie się dziś, tj. 
25.10.br o godz. 19 w kinie Wrzos. 

XXX Niedziela zwykła – 
25.10 

 
 Chcieć widzieć 

 
 „Pan Bóg uczynił wielkie 
rzeczy dla nas” (Psalm). 
Obdarza nas swoim świa-
tłem i otwiera nam oczy 
na widzenie świata w 
całej głębi na naszej dro-
dze Ŝycia. ZbliŜa nam tę 
prawdę dzisiejsza Litur-
gia. Dziś kaŜdy z nas nosi 
w sobie ból niewidomego 
spod Jerycha. Nosimy w 
sobie dramaty serc i su-
mień. Moglibyśmy wołać 
słowami ślepego Barty-
meusza: „Jezusie ulituj się 
nade mną”. Uzdrowiony 
w dzisiejszej Ewangelii 
zrzucił z siebie płaszcz 
Ŝebraka i z radością po-
szedł drogą za Chrystu-
sem. Dla niego Jezus stał 
się światłem Ŝycia i dał 
mu poznać swoje drogi. 
Współcześni Chrystusowi 
byli świadomi spełniania 
się obietnic prorockich. 
Bartymeusz teŜ je znał. 
Zawierzył Jezusowi i 
dzięki tej wierze doznał 
łaski uzdrowienia, oświe-
cenia i łaski Miłosierdzia 
BoŜego. Istnieją w na-
szym Ŝyciu rzeczy i spra-
wy, na które jesteśmy 
głusi i ślepi. Taką dziedzi-
ną dla nas moŜe być rze-
czywistość BoŜa. Kiedy 
jednak Bóg otwiera nam 
oczy, pozwalając ją zoba-
czyć, ogarnia nas radość i 
szczęście. Szczęście jed-
nak zobowiązuje do trzy-
mania się tej Drogi. 



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. 

800 + Irena Włodarska 
1715  - RóŜaniec 

1800  + Kajetan i Wacława 
(k); + Ryszarda (k) 
Urawska w 8 r.śm. 
Sobota – 31 październi-

ka;  
700  + ElŜbieta Śliwa w 
3r.śm. 
800  + Marian Marchel 
(greg.) 
1715  - RóŜaniec 

1800 + Jacek Kruszewski  
 

Niedziela Wszystkich 
Świętych – 01 listopada 
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
830  + cr. Jarzębskich, 

śelazowskich, Wasia-
ków, Kryńskich 
1000 – w intencji dz. za 
nadanie tytułu naukowe-
go dla Dyrektora Radia 
Maryja o. Tadeuszowi 
Rydzykowi i z okazji 
Imienin oraz o BoŜe błog. 
dla siostry Sankty.  
1130  + Kazimiera Dą-
browska w 20 r.śm, cr. 
Dąbrowskich, Daszkiewi-
czów, Zdrodowskich, 
Szczepaniaków, Kostrze-
wów, Piekarskich, Ma-
rianna Szczepaniak 
1300  zbiorowa;  
1800  + Jadwiga Szeląg w 
rocz. śmierci i Antoni 
 
 

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. 


