
700 + Barbara Lutobor-
ska 
800 + Stanisława i Wła-
dysław Grochala, 
Aleksandra i Edward 
Barcikowscy 
1800 + Janina Szeląg w 
1 r.śm. i Tadeusz Stan-
kiewicz w 41 r.śm. 
21 września, wtorek; 
święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangeli-

sty 
700 wolna  
800 wolna 
1800 + Krystyna Binię-
da w 6 r.śm. 

22 września, środa; 
700 – o zdrowie i opie-
kę Bożą dla Marlenki 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w int. 
wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całe-
go świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; + Bar-
tek Włodarczyk w 2 
r.śm.; Bogusław i Wła-
dysław Trojan 

INTENCJE MSZALNE 

XXV Niedziela 
Zwykła -  

19.09.2010 

19 września, XXV 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Janina i Stanisław 
Tyszkiewicz, Maria i 
Wacław Stankiewicz 
1000  + kpt. Tadeusz 
Zachar w r. bitwy nad 
Bzurą 
1130  + Piotr Dobrzyń-
ski w 16 r.śm., cr. Sko-
rupków 
1300 zbiorowa; 
chrzest: Ignacy Olkow-
ski, Aleksander Patryk 
Tęcza; - dz.-bł. w int. 
Marianny w 83 ur. z 
prośba o dalsze bł. 
Boże i zdrowie; + Ma-
rian Fluksik i jego ro-
dzice; + Jadwiga 
Krawczyk w 4 r.śm.; + 
Apolonia Sikora i cr. 
Sikorów; + Apolonia 
Dworak zmarła w Au-
stralii; Kazimierz Cho-
lewiński w 6 r.śm. i 
Jadwiga Regulska 
1800 + Bożena, Kazi-
miera i Antoni Brzozo-
wscy, Helena i Le-
onard Godlewscy 

20 września, ponie-
działek; 

23 września, czwar-
tek; św. O. Pio, pre-

zbitera 
700 wolna 
800  + Marek Kurlanc 
1800 + Maria Kowalska 
24 września, piątek; 

700 – o łaskę zdrowia i 
szczęśliwą operacje dla 
Marii 
800 wolna 
1800 zbiorowa za 
zmarłych: + Mateusz, 
Marianna i Elżbieta 
Arlak, Jan Przybysz, 
Alfons i Weronika 
Wawrzyniak, Franci-
szek Nowacki; Włady-
sława (k) Kita, Barbara 
Girys w 30 dniu po śm. 
25 września, sobota; 

bł. Władysława z 
Gielniowa, prezbitera 
700  + Stanisław i Mela-
nia Wojciechowscy, 
Iza Świderska i zm. z r. 
Brodowskich i Wojcie-
chowskich 
800  + Maria Grodzka, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXV Niedzielę Zwykłą  
19.09.2010r. 
• Przy wyjściu z kościoła można nabyć naj-

nowszy, powakacyjny numer parafialnego 
miesięcznika Salve Regina. A w nim mię-
dzy innymi wywiad z nowym księdzem w 
naszej parafii oraz ciekawe artykuły po-
święcone obchodzonemu we wtorek świę-
tu Podwyższenia Krzyża Świętego.  
Zachęcamy do lektury! 

• W przyszłą niedzielę ofiarami do puszki 
przy wejściu do kościoła wspierać będzie-
my O. Jerzego - karmelitę - misjonarza z 
Białorusi  w budowię tamtejszej świątyni 

• Poradnia Rodzinna w naszej parafii słu-
żąc pomocą rodzinom i narzeczonym jest 
czynna w każdy czwartek w godzinach 
19.00-21.00, wejście do kancelarii. Kon-
takt - P. Marek Chaciński, tel.: 668 99 56 
04. 

• Parafialny Zespół Caritas wznowił swoją 
działalność. Potrzebujących zapraszamy w 
każdą sobotę o godz. 9.00 do budynku ki-
na. 

• Parafialny Zespół Caritas poszukuje dla 5-
osobowej rodziny z Czeczenii: 
- regału pokojowego 
- szafek kuchennych 
- lodówki, pralki 
- telewizora 
- pościeli i art. gosp. domowego 
Zgłoszenia prosimy zostawiać w zakrystii 
kościoła. 

• Rada Osiedla Anin informuje, że 22.09 /
środa/ o godz. 18.00 w sali dawnego kina 

Am 8,4-7; 
Pana pochwalcie, 
On dźwiga biednego 
1 Tm 2,1-8;   
Łk 16,1-13 

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Pewien bogaty człowiek 
miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego mają-
tek. Przywołał go do siebie i rzekł 
mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już 
nie będziesz mógł być rządcą. Na 
to rządca rzekł sam do siebie: Co 
ja pocznę, skoro mój pan pozba-
wia mię zarządu? Kopać nie 
mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie 
przyjęli do swoich domów, gdy 
będę usunięty z zarządu. Przywo-
łał więc do siebie każdego z 
dłużników swego pana i zapytał 
pierwszego: Ile jesteś winien 
mojemu panu? Ten odpowiedział: 
Sto beczek oliwy. On mu rzekł: 
Weź swoje zobowiązanie, siadaj 
prędko i napisz: pięćdziesiąt. 
Następnie pytał drugiego: A ty ile 
jesteś winien? Ten odrzekł: Sto 
korcy pszenicy. Mówi mu: Weź 
swoje zobowiązanie i napisz: 
osiemdziesiąt. Pan pochwalił 
nieuczciwego rządcę, że roztrop-
nie postąpił. Bo synowie tego 
świata roztropniejsi są w stosun-
kach z ludźmi podobnymi sobie 
niż synowie światłości. Ja też 
wam powiadam: Pozyskujcie 
sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną, aby gdy /wszystko/ się 
skończy, przyjęto was do wiecz-
nych przybytków. Kto w drobnej 
rzeczy jest wierny, ten i w wiel-
kiej będzie wierny; a kto w 
drobnej rzeczy jest nieuczciwy, 
ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie. Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazali-
ście się wierni, prawdziwe dobro 
kto wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie 
okazaliście się wierni, kto wam da 
wasze? żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo 
jednego będzie nienawidził, a 
drugiego miłował; albo z tamtym 
będzie trzymał, a tym wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i 
mamonie. 



„Wrzos” odbędzie się zebranie mieszkań-
ców z Radą Osiedla z udziałem Burmi-
strza Dzielnicy Wawer. 

• Dziś, w niedzielę o godz. 19.00 parafia 
NS P. Jezusa w Starej Miłosnej (kościół 
drewniany) organizuje spotkanie pt. 
„Dziecko wśród mediów - szanse i zagro-
żenia wychowawcze. Poprowadzi je P. 
mgr Małgorzata Więczkowska. 

• Wszystkich ministrantów oraz kandyda-
tów na ministrantów zaprasza ks. Adam w 
najbliższą sobotę-25.09 na godz. 10.00. 

• Zapraszamy dzieci do czynnego uczestni-
czenia w niedzielnych mszach św. o godz. 
11.30. Próby zespołu fletowego i scholi 
młodszej odbywają się w dni w szkole 218
-tej oraz w niedziele w salce przy kościele 
na godzinę przed mszą św. W przyszłą 
niedzielę-19.09 po mszy św. o godz. 11.30 
odbędzie się wycieczka do Niepokalano-
wa. Zapisy u Sióstr katechetek i P. organi-
sty. 

• Rodzina Różańcowa zaprasza na comie-
sięczne spotkanie w następną niedzielę 26 
września po mszy św. o godz. 10.00.  

• Miło śników kultury koreańskiej zaprasza-
my na występ Koreańskiego Królewskie-
go Zespołu Muzycznego pt. „Muzyka 
pokoju” w dniu 30.09 o godz. 19.00 do 
Teatru Polskiego, ul. Karasia 2 w Warsza-
wie. P. Ambasador zostawił dla naszej 
parafii 10 podwójnych zaproszeń. Można 
je odebrać w zakrystii. Koncert jest czę-
ścią obchodów 200. rocznicy urodzin Fry-
deryka Chopina. 

XXV Niedziela zwykła – 
19.09 

 
 Nasz świat 

 
 We władanie człowieka 
oddał Bóg świat cały. 
Zatem człowiek wierzący 
nie może rozdzielać się od 
świata, wyrzekać się go i 
potępiać, bo jest on nam 
dany jako miejsce naszego 
rozwoju naturalnego i 
nadprzyrodzonego. Przez 
tę prawdę powinno być 
oceniane wszystko w na-
szej codziennej działalno-
ści. Przemieniając świat, 
czyniąc go lepszym, pięk-
niejszym i bogatszym, 
doskonalimy również 
siebie. Musimy jednak 
pamiętać, że każdy czło-
wiek widzi ten świat wła-
snymi oczami, przeżywa, 
tworzy i przekazuje warto-
ści w różnych okoliczno-
ściach. Przyjdzie dla każ-
dego z nas właściwy czas, 
aby zdać sprawę z włodar-
stwa naszego. O tym nam 
mówią dzisiejsze czytania 
Słowa, a szczególnie 
Ewangelia, w której Chry-
stus nam przypomina, że 
jak długo na tym świecie 
istnieje nędza, nikt nie ma 
prawa do zbytku. Roztrop-
ny jest ten, kto w porę 
zadecyduje, komu chce 
służyć i czyim chce być 
przyjacielem. W tych 
codziennych problemach 
mogą nam pomagać Środ-
ki Oddziaływania Społecz-
nego, służąc zawsze praw-
dzie, dobru i miłości. Dzi-
siejszy dzień jest im po-
święcony. 



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 nabożeństwo 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. Adam Kurowski 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki Bożej           

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. 

Stanisław Koprowski i 
Jacek Soszyński 
1700 – w intencji nowo-
żeńców 
1800 + Bolesław i Hele-
na Fedorczuk, Bożena 
Brzozowska w 6 r.śm. 

26 września, XXVI 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Jacek Kruszewski 
1000  - intencja Kół 
Różańcowych; - aby 
dzięki światłu Ewange-
lii w uniwersytetach 
katolickich można było 
doświadczyć harmonij-

nego połączenia wiry i 
rozumu. – (intencja 
misyjna) – aby obcho-
dy Światowego Dnia 
Misyjnego przyczyniły 
się do zrozumienia, że 
głoszenie Chrystusa to 
niezbywalna posługa 
Kościoła pełniona dla 
dobra ludzkości; 
1130  + Wacław Zając 
1300 zajęta 
1800 – dz.-bł. w int. 
Magdaleny i Michała 
w 1 r. ślubu 

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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 krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW  
 O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robot-
ników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz zesłać 
robotników na żniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do swojego 
świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków 
wezwałeś do swej świętej służby, chętnie słuchali Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. Strzeż ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


