
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + Jan Kudliński 
1800  zbiorowa;+ Zdzi-
sław, Władysław, Woj-
ciech, Aleksandra (k), 
Janina Bereda 

 
Środa – 04 listopada; 

wspomnienie św. Karola 
Boromeusza 

700  + Rodzice, Rodzeń-
stwo i krewni Sióstr  
800  - za wstawiennictwem 
św. Józefa i MB Nieusta-
jącej Pomocy z prośbą o 
opiekę i głęboka wiarę dla 
rodziny: Jarzębskich, 
Dominika i Dominiki, 
Jolanty, Jana, Izy, Tomka 
i Oli, Tadeusza, Daniela, 
Agnieszki i Natalii, Urszu-
li, Łukasza i Sebastiana 
Bobis 

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, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; + Zofia, Stanisław, 
ElŜbieta Sendek, Wiesła-
wa (k) Jaworska 
 
Czwartek – 05 listopada;  
700 + zmarłe Siostry ze 
Zgromadzenia Rodziny 

INTENCJE MSZALNE 

 Uroczystość  
Wszystkich Świętych 

01.11.2009 

Niedziela Wszystkich 
Świętych – 01 listopada 

700  + Marian Marchel 
(greg.) 
830  + cr. Jarzębskich, 
śelazowskich, Wasiaków, 
Kryńskich 
1000 + Ks. prałat Wiesław 
Kalisiak, wszyscy zmarli z 
Anińskiej Rodziny Radia 

Maryja   

1130  + Kazimiera Dą-
browska w 20 r.śm, cr. 
Dąbrowskich, Daszkiewi-
czów, Zdrodowskich, 
Szczepaniaków, Kostrze-
wów, Piekarskich, Ma-
rianna Szczepaniak, cr. 
Bartosiaków 
1300  zbiorowa; + Marian 
Sobański, Zofia Sobańska, 
Zofia Gocman, Lucjan 
Skopczyński 
1800  + Jadwiga Szeląg w 
rocz. śmierci i Antoni 
 
Poniedziałek; - 02 listo-

pada; Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych 

Zmarłych  
700  + Marian Marchel 
(greg.) 
800  + cr. Jóźwików, Ko-
złowskich, Dygasów, 
Nadolskich 
1000 wolna intencja 

1800  zbiorowa; 
 

Wtorek – 03 listopada;  

Maryi z ul. Trawiastej 
800  intencja wolna  
1800  zbiorowa; + Sławek 
Szymanek z racji imienin; 
+ Łukasz Ufnal w 3 r.śm. 
 

Piątek – 06 listopada;  
700 – o zdrowie dla Domi-
niki 
800 + Weronika, Tadeusz, 
Janina Kaczorowski, Józe-
fa (k) i Władysław Kowal-
scy 
1630 + Aleksander Juzala 
w 8 r.śm., Janina i Stani-
sław Pątek, Anna i Stani-
sław Juzala 
1800  zbiorowa;+ Halina 
Godlewska w 30 dni po 
śm., + Eugeniusz Miła-
kowski w 24 r.śm. i jego 
rodziców, + Eugeniusz 
Witczak z jego rodzicami, 
Wojciech Czerniewski z 
rodzicami i dziadkami 

 
Sobota – 07 listopada;  

700  - o uzdrowienie duszy 
i ciała za wstawiennic-
twem Sługi BoŜego Ks. 
Jerzego Popiełuszki dla 

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
Uroczystość Wszystkich Świętych;  

01 listopada 2009 

• Dziś,  Msze św. będą odprawiane według po-
rządku niedzielnego. 2 listopada przypada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych. 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 połączona 
z Modlitwą Wypominkową. 

• W rozpoczynającym się tygodniu moŜna uzy-
skać wielokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli całko-
wite darowanie nie tylko grzechów, ale i kar za 
nie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

∗ Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, 
nawet powszedniego. 

∗ Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczo-
nego grzechu cięŜkiego lub spowiedź sakramen-
talna 

∗ Przyjęcie Komunii świętej 
∗ Odmówienie dowolnej modlitwy w takiej inten-

cji, która jest bliska  Ojcu Świętemu 
∗ Wykonanie czynności związanej z odpustem-

Czynnością tą moŜe być: 
⇒ PoboŜne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 

listopada → odpust dla osoby zmarłej 
⇒ Pełny udział w Mszy świętej w czwartek 5 listo-

pada oraz ofiarowanie modlitw i dobrych uczyn-
ków w intencji kapłanów → odpust dla siebie 
samego 

• Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w inten-
cjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w 
ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czyn-
ności, z którą związany jest odpust; między tymi 
elementami musi jednak istnieć związek. 

• Po jednej spowiedzi moŜna uzyskać wiele odpu-
stów zupełnych, natomiast po jednej Komunii 
świętej i jednej modlitwie w intencjach papieŜa - 
tylko jeden odpust zupełny. 

• Ksiądz Konrad zaprasza do rowerowego, poboŜ-
nego nawiedzania okolicznych cmentarzy: 

Jezus, widząc tłumy, 
wyszedł na górę. A gdy 
usiadł, przystąpili do 
Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje 
usta i nauczał ich tymi 
słowami: Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich naleŜy 
królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy 
się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni. Błogo-
sławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą 
ziemię. Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albo-
wiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią. Błogo-
sławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga 
oglądać będą. Błogosła-
wieni, którzy wprowa-
dzają pokój, albowiem 
oni będą nazwani syna-
mi BoŜymi. Błogosła-
wieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albo-
wiem do nich naleŜy 
królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, 
gdy /ludzie/ wam urąga-
ją i prześladują was, i 
gdy z mego powodu 
m ó w i ą  k ł a m l i w i e 
wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest 
wasza nagroda w niebie. 

Ap 7,2-4.9-14;  
Oto lud wierny,  
szukający Boga 
1 J 3,1-3;  
Mt 5,1-12a 



poniedziałek 2 XI – Marysin Wawerski 
wtorek 3 XI – Stara Miłosna 
środa 4 XI – Zerzeń 
sobota 7 XI – Aleksandrów 

Wyjazd codziennie po Mszy wieczornej, powrót 
około 2030 
• Rozpoczęliśmy nowennę ku czci św. Judy Ta-

deusza. Nowenna będzie odprawiana  co tydzień 
w kaŜdy wtorek po wieczornej Mszy św. Inten-
cje modlitewne moŜna składać na świeczniku 
pod obrazem. 

• 7 listopada w naszym kościele odbędzie się uro-
czystość poświęcenia Dębów Pamięci w ramach 
programu edukacyjnego Katyń … ocalić od za-

pomnienia. Program: 11.45 - zbiórka Pocztów 
Sztandarowych. 12.00 - Uroczysta Msza św. 
13.00 - poświęcenie Dębów Pamięci i przekaza-
nie pamiątkowych certyfikatów rodzinom upa-
miętnianych ofiar. 13.20 - Posadzenie Dębu 

Pamięci na terenie przykościelnym poświęcone-
go pamięci por. Karola Świątka. 13.45 - otwar-
cie wystawy poświęconej ofiarom zbrodni ka-
tyńskiej. 

• W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca. Osoby, które chciałyby przyjąć 
księdza z posługą sakramentalną prosimy zgła-
szać w zakrystii. 

• W pierwszy czwartek do wspólnej modlitwy i 
zdobywania odpustów podczas wieczornej Eu-
charystii zapraszamy przedstawicieli wszyst-
kich grup i zespołów parafialnych. 

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

• Kawiarenka Wrzos dziś nieczynna. 

Niedziela – Uroczystość 
Wszystkich Świętych – 

1.11 
 

 Święci 
 
 Święci i wszyscy zbawie-
ni, to obfity plon, który 
wciąŜ wyrasta ze śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. 
Myślimy o dniu, gdy zba-
wieni zajaśnieją „jak 
gwiazdy w królestwie 
Ojca swego” (Mk 13,43). 
Tymczasem uginamy się 
pod cięŜarem Ŝycia docze-
snego. Podtrzymuje nas 
wiara w „Świętych obco-
wanie”, zjednoczenie z 
tymi, którzy juŜ są przed 
tronem Ojca, z „KaŜdego 
narodu i wszystkich poko-
leń, ludów i języków” 
(Czyt. I). My sami, którzy 
na ziemi Ŝyjemy, tylko z 
wielkim trudem pojmuje-
my, czym będziemy, gdy 
zobaczymy Chrystusa 
„takim, jaki jest”. On 
pierwszy wypełnił w spo-
sób doskonały program 
zawarty w Ośmiu Błogo-
sławieństwach. Niezliczo-
na rzesza błogosławionych 
w niebie, którym dziś 
oddajemy cześć, to ci, 
którzy za Ŝycia na ziemi 
upodobnili się do ubogie-
go, cichego i miłosiernego 
Jezusa. Radujemy się 
dzisiaj z nimi, poniewaŜ 
mamy w niebie tak wielu 
orędowników, a wśród 
nich są nasi najbliŜsi. 
Wielkie dzieła ludzkie 
powstają w ciszy i skupie-
niu, a dobro i piękno serc 
ludzkich wyzwala się w 
kontemplacji – to teŜ 
droga do świętości. 



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. 

Janiny Skalskiej 
800  + Jan, Cecylia, Lu-
dwik, Wacław, Janina, 
Janina, Zofia, cr. Kozie-
jów i Romanowiczów 
1200  + za oficerów i pod-
oficerów zamordowanych 
w Katyniu: ppłk Stanisła-
wa Wilatowskiego, mjr 
Wacława Cecota, kpt. 
Józefa Markiewicza, por. 
Ryszarda Paszkiewicza, 
por. Karola Świątka, por. 
Aleksandra Macieja Troja-
nowskiego, por. Ignacego 
Jana Ziemiańskiego 

1800  zbiorowa; + rodzi-
ców: Tadeusza w 30 r.śm., 
i Zofię w 5 r.śm. Opor-
skich; + Gabriel Kuc 

 
XXXII Niedziela Zwykła 

– 08 listopada 
700  - za parafian 
830  zajęta p. Pełka 
1000 + Alicja Dymek w 8 
r.śm.,  
1130  + Helena, Bolesław, 
Henryk, Czesław, Kazi-
mierz, Klemens, Roman 
Jedynak, Franciszek i 
Sławomir Jedynak 
1300  zbiorowa; + Janina i 
Ryszard Krupińscy 
1800  + Stanisław, Anna, 
Genowefa Baranek, Hen-
ryk Bogucki, cr. Luchow-
skich, Boguckich Fran-
ciszka (k) i Michał 
 

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. 


