
700  + Piotr w 38 r.śm., 
Stanisława i Jerzy Mos-
sakowscy, Czesław w 26 
r.śm., Lucyna i Emilia 
Czytańscy 
800 + Wacław i Pelagia 
Oklińscy, Wacław i Ma-
rianna Wilczyńscy, Wła-
dysław i Jadwiga Gro-
chowscy 
1800 + Wacław Borowski 
w dniu imienin 

29 września, środa; 
ROCZNICA POŚWIĘ-

CENIA BAZYLIKI 
KATEDRALNEJ, świę-

to 
700 wolna 
800 + Hanna Genc 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; + Marian-
na Zalewska i Krystyna 
Owczarek; + Józef w 40 
r.śm. i Genowefa w 10 
r.śm. Dojnik; –  o siłę do 
walki z cięŜką chorobą 
dla Marka 
30 września, czwartek; 
Św. Hieronima, prezbi-

INTENCJE MSZALNE 

XXVI Niedziela 
Zwykła -  

26.09.2010 

26 września, XXVI 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Jacek Kruszewski 
1000  - intencja Kół Ró-
Ŝańcowych – aby dzięki 
światłu Ewangelii w 
uniwersytetach katolic-
kich moŜna było do-
świadczyć harmonijnego 
połączenia wiry i rozu-
mu; intencja misyjna – 
aby obchody Światowe-
go Dnia Misyjnego przy-
czyniły się do zrozumie-
nia, Ŝe głoszenie Chry-
stusa to niezbywalna 
posługa Kościoła pełnio-
na dla dobra ludzkości; 
1130  + Wacław Zając 
1300 zajęta 
1800 – dz.-bł. w int. Mag-
daleny i Michała w 1 r. 
ślubu 
27 września, poniedzia-
łek; Św. Wincentego a’ 

Paulo, prezbitera 
700 + Halina, Benedykt, 
Helena i Edward Palcer 
800 – dz. w 4 urodziny 
Julii z prośbą o bł. BoŜe 
dla całej rodziny 
1800 + Janina i Ryszard 
Krupińscy 

28 września, wtorek; 
Św. Wacława, męczen-

nika 

tera i doktora Kościoła 
700 wolna 
800  wolna 
1800 + Zofia Ledóchow-
ska i Zofia Garszyńska 
1 października, piątek; 
Św. Teresy od Dz. Je-

zus, dziewicy i doktora 
Kościoła 

700 W int. S. Teresy 
800 + Janina i Stanisław 
Klos 
1630 + Jan Omieciński w 
25 r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stanisław w 40 
r.śm. i Cecylia Miłkow-
scy; + Jadwiga Mirosła-
wa Borowska 
2 października, sobota; 
Św. Aniołów StróŜów, 

wspomnienie 
700  + rodzice, przyjaciele 
i znajomi 
800  wolna 
1600 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
1800 + Regina, Franciszek 
i Anna Stemler 
1900 50-lecie ślubu PP 
Lipińskich 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXVI Niedzielę Zwykłą  

26.09.2010 r. 
• W dzisiejszą niedzielę ofiarami do puszki 

przy wejściu do kościoła wspierać będzie-
my O. Jerzego - karmelitę - misjonarza z 
Białorusi  w budowie tamtejszej świątyni. 

• 29 września - środa - obchodzić będziemy 
święto rocznicy poświęcenia bazyliki kat-
edralnej św. Michała Arch. i Floriana Męc-
zennika. 

• W październiku NaboŜeństwo RóŜańcowe 
będzie odprawiane codziennie  
o godz. 17.15. 

• NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzone 
przez dzieci będzie w kaŜdą środę paź-
dziernika o godz. 17.15.  

• 06 października dzieci przygotowujące się 
do I Komunii św. otrzymają róŜaniec. Po 
naboŜeństwie odbędzie się krótkie spotka-
nie informacyjne z ich rodzicami. Uroczy-
sta I Komunia św. odbędzie się w przy-
szłym roku 15 maja o godz. 10.00, a rocz-
nica I Komunii św. 22 maja o godz. 10.00. 

• Wszystkich ministrantów oraz kandyda-

tów na ministrantów ks. Adam zaprasza w 
najbliŜszą sobotę-02.10 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. 

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

• Z racji na wspomnienie św. Franciszka z 

Am 6,1a.4-7; 

Chwal, duszo moja,  
Pana, Stwórcę swego 
1 Tm 6,11-16;  

Łk 16,19-31 

śył pewien człowiek bogaty, 
który ubierał się w purpurę i 
bisior i dzień w dzień świetnie 
się bawił. U bramy jego pałacu 
leŜał Ŝebrak okryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza; nadto i psy przycho-
dziły i lizały jego wrzody. 
Umarł Ŝebrak, i aniołowie 
zanieśli go na łono Abrahama. 
Umarł takŜe bogacz i został 
pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrąŜony w mękach, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka Abraha-
ma i Łazarza na jego łonie. I 
zawołał: Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i 
ochłodzi mój język, bo strasz-
nie cierpię w tym płomieniu. 
Lecz Abraham odrzekł: Wspo-
mnij, synu, Ŝe za Ŝycia otrzy-
małeś swoje dobra, a Łazarz 
przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki 
cierpisz. A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak Ŝe nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie 
moŜe ani stamtąd do nas się 
przedostać. Tamten rzekł: 
Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam 
bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeŜe, Ŝeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki. 
Lecz Abraham odparł: Mają 
MojŜesza i Proroków, niechŜe 
ich słuchają. Nie, ojcze Abra-
hamie - odrzekł tamten - lecz 
gdyby kto z umarłych poszedł 
do nich, to się nawrócą. Odpo-
wiedział mu: Jeśli MojŜesza i 
Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych po-
wstał, nie uwierzą. 



AsyŜu zapraszamy na wspólne naboŜeń-
stwo połączone z błogosławieństwem 
zwierząt w niedzielę 03 września na godz. 
16.00 przy ołtarzu polowym przy figurze 
św. Franciszka. 

• W tym tygodniu obchodzimy I Piątek i I 
Sobotę Miesiąca. W I Piątek spowiedź 
św. od godz. 6.30 i od godz. 16.00. Msza 
św. dla dzieci będzie odprawiona o godz. 
16.30, a po niej będzie NaboŜeństwo Ró-
Ŝańcowe. 

• Od najbliŜszej niedzieli - 03.10 -  moŜna 
będzie rezerwować intencje mszalne na 
rok 2011. 

• W najbliŜszą niedzielę ofiarami złoŜonymi 
na tacę wspierać będziemy dzieła charyta-
tywne Caritas w naszej diecezji. 

• Parafialny Zespół Caritas wznowił swoją 
działalność. Potrzebujących zapraszamy w 
I i III soboty m-ca o godz. 9.00 do budyn-
ku kina. 

• 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. 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Maciej Zbigniew Gajewski, kawaler z 

par. tutejszej i Katarzyna GałaŜewska, 
panna z par. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Warszawie 

XXVI Niedziela zwykła – 
26.09 

 
 Droga Ŝycia 

 
 śycie doczesne jest drogą 
do Ŝycia wiecznego. Często 
jednak dobra doczesne 
zasłaniają ludziom ten 
najwyŜszy cel Ŝycia i same-
go Boga. Złe namiętności, 
Ŝądza władzy i chęć posia-
dania – biorą górę nad 
miłością wzajemną, spra-
wiedliwością społeczną, 
ludzkim współczuciem i 
miłosierdziem. Chrystuso-
wi w dzisiejszej Ewangelii 
chodzi o człowieka, który 
stał się niewolnikiem bo-
gactwa do tego stopnia, Ŝe 
ani MojŜesz, ani Prorocy, 
ani głos z zaświatów nie 
zdołają juŜ skruszyć pance-
rza, który otacza serce i 
rozum chciwego bogacza. 
Ten straszliwy konsump-
cjonizm jest szkodliwy dla 
wszechstronnego rozwoju 
człowieka. Ten problem 
poruszał wielokrotnie pa-
pieŜ Jan Paweł II. „Nie 
samym chlebem Ŝyje czło-
wiek” wołali pielgrzymi w 
Gnieźnie na spotkaniu z 
Ojcem świętym podczas 
Jego niezapomnianej po-
dróŜy do Ojczyzny. Przy-
wołanie na pamięć tej 
prawdy, po jedenastu go-
dzinach trwania na modli-
twie – bardzo wzruszyło 
PapieŜa, który wyrzucał 
sobie, Ŝe tak długo trzyma 
rzesze w upalny czerwco-
wy dzień. Chrystus wie, Ŝe 
człowiekowi nie wystarczy 
manna i przepiórki, ale 
potrzebuje miłości i słowa 
BoŜego, które daje Ŝycie 
wieczne. 



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. Adam Kurowski 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta moŜna 

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. 

3 października, XXVII 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Miko-
łaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak 
1000  - intencja Kół Ró-
Ŝańcowych; - aby dzięki 
światłu Ewangelii w 
uniwersytetach katolic-
kich moŜna było do-
świadczyć harmonijnego 
połączenia wiry i rozu-
mu. – (intencja misyjna) 
– aby obchody Świato-
wego Dnia Misyjnego 
przyczyniły się do zrozu-
mienia, Ŝe głoszenie 

Chrystusa to niezbywal-
na posługa Kościoła 
pełniona dla dobra ludz-
kości; 
1130  + cr. Czechowskich, 
Karpińskich i Sobiesz-
czaków 
1300 zbiorowa: chrzty: - 
Lena Kowalewska i Inga 
Łukaszewska; – o ochro-
nę przyrody z okazji 
wspomnienia św. Fran-
ciszka; + Franciszek 
Kuligowski i jego rodzi-
ce; + Halina Godlewska 
w 1 r.śm.; + Paweł Zawa-
da z okazji 30 r. urodzin;  
1800 + Jan Płoński w 12 
r.śm., jego rodzice, sio-
stry i bracia 

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 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 Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ 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 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


