
działek; Św. Francisz-
ka z AsyŜu, zakonnika 

700 wolna 
800 wolna  
1800 + Michał w r.śm., 
Stanisława, Paulina, Jan, 
Helena, Antoni i zm. z 
cr.: Ptaków i Siejków 

5 października, wto-
rek; Św. Faustyny Ko-

walskiej, dziewicy 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Ludwik Henne-
berg i zm. z rodz. 
6 października, środa; 

700 wolna 
800 + Halina Godlewska 
w 1 r.śm. 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-
nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; + Anna 
Kuśmierz w 30 dniu po 
śm.; + Helena i Brunon 
Radulscy, ich rodzice i 
rodzeństwo;  
7 października, czwar-
tek; NMP RóŜańcowej 
700 wolna 

INTENCJE MSZALNE 

XXVII Niedziela 
Zwykła -  

03.10.2010 

3 października, XXVII 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak 
1000  - intencja Rodziny 
Radia Maryja: za Ojca 
św., Ojczyznę, Radio 
Maryja, Telewizję 
Trwam, Nasz Dziennik i 
wszystkie dzieła prowa-
dzone przez Radio 
1130  + cr. Czechow-
skich, Karpińskich i 
Sobieszczaków 
1300 zbiorowa; chrzest: 
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 Za-
wada z okazji 30 r. uro-
dzin; + Leon Jasiono-
wicz w 32 r.śm. i jego 
rodzice: Antonina i Le-
opold; + Agata Romana 
Grabarek; + Iwona 
1800 + Jan Płoński w 12 
r.śm., jego rodzice, sio-
stry i bracia 
4 października, ponie-

800  + Marianna i Jan 
Motyka, Franciszek 
Roman Koprowski w 4 
r.śm. 
1800 + Edward Cacko, 
jego rodzice Aleksandra 
i Józef i cr. Cacko 
8 października, piątek; 
700 wolna 
800 wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal; + Barba-
ra Klimaszewska w 1 
r.śm.; Amelia i Wacław 
Jasińscy;  
9 października, sobota; 

Bł. Wincentego Ka-
dłubka, biskupa 

700  wolna 
800  - dz.-bł. w 80 urodzi-
ny Marii Fryza 
1800 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
1900 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXVII Niedzielę Zwykłą  

03.10.2010 r. 
 
• Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 66 Ty-

dzień Miłosierdzia pod hasłem: „Czyńcie, 

jak Ja Wam uczyniłem”. Ofiarami złoŜo-
nymi dziś na tacę wspierać będziemy dzie-
ła charytatywne Caritas w naszej diecezji. 

• 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 - w najbliŜszą środę - 
dzieci przygotowujące się do I Komunii 
św. otrzymają róŜaniec. Po naboŜeństwie 
odbędzie się krótkie spotkanie informacyj-
ne z ich rodzicami. Uroczysta I Komunia 
św. odbędzie się w przyszłym roku 15 ma-
ja o godz. 10.00, a rocznica I Komunii św. 
22 maja o godz. 10.00. 

• Z racji na wspomnienie św. Franciszka z 
AsyŜu zapraszamy na wspólne naboŜeń-
stwo połączone z błogosławieństwem 
zwierząt dziś na godz. 16.00 przy ołtarzu 
polowym przy figurze św. Franciszka. 

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

• Kandydatów do sakr. Bierzmowania 
wraz z rodzicami! zapraszamy na mszę 
św., która rozpocznie przygotowanie do 
przyjęcia tego sakramentu w najbliŜszy 
piątek - 08.10 - na godz. 18.00. Są jeszcze 
prowadzone zapisy. 

• W trosce o bezpieczeństwo młodzieŜy na 

Ha 1,2-3;2,2-4;  

Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwardzaj-
cie 
Tm 1,6-8.13-14;  

Łk 17,5-10 

Apostołowie prosili 
Pana: PrzymnóŜ nam 
wiary. Pan rzekł: 
Gdybyście mieli 
wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powie-
dzielibyście tej mor-
wie: Wyrwij się z 
korzeniem i przesadź 
się w morze, a była-
by wam posłuszna. 
Kto z was, mając 
sługę, który orze lub 
pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: 
Pójdź i siądź do sto-
łu? Czy nie powie 
mu raczej: Przygotuj 
mi wieczerzę, prze-
pasz się i usługuj mi, 
aŜ zjem i napiję się, 
a potem ty będziesz 
jadł i pił? Czy dzię-
kuje słudze za to, Ŝe 
wykonał to, co mu 
polecono? Tak mów-
cie i wy, gdy uczyni-
cie wszystko, co 
wam polecono: Słu-
dzy nieuŜyteczni 
jesteśmy; wykonali-
śmy to, co powinni-
śmy wykonać. 



polskich drogach Wawerskie Sto-
warzyszenie Motorowe organizuje w na-
jbliŜszą sobotę - 09.10 - na naszym park-
ingu kościelnym IV Grand Prix Wawra. 
Szczegółowe informacje na plakatach. 

•  W najbliŜszą niedzielę - 10.10 - obchod-
zić będziemy X Dzień Papieski pod 
hasłem “Jan Paweł II - odwaga święto-

ści”.W czasie wszystkich Mszy św. mo-
dlić się będziemy o wyniesienie na ołtarze 
Sługi BoŜego papieŜa Jana Pawła II oraz 
wspierać duchowo posługę Ojca Świętego 
Benedykta XVI. Zachęcam do udziału 
w Apelu Miasta Warszawy z Ojcem Świę-
tym, który rozpocznie się po Eucharystii 
sprawowanej w kościele św. Anny o godz. 
18:00 oraz jubileuszowym koncercie wień-
czącym obchody X Dnia Papieskiego, 
transmitowanym przez Program I TVP 
i TVP Polonia. 

Abp Henryk Hoser SAC  

Biskup Warszawsko – Praski 
• Ruch Światło-śycie Diecezji Warszawsko-

Praskiej zaprasza w niedzielę 17-go 
października br. na: Samochodową 
Randkę MałŜeńską. Seans filmowy 
połączony z niespodzianką multimedialną 
to bardzo nowoczesna propozycja miłego 
spędzenia czasu dla małŜonków. 
Szczegóły na plakatach oraz stronie 
internetowej randkamalzenska.pl 

• Zapowiedzi przedmałŜeńskie: 
⇒ Maciej Zbigniew Gajewski, kawaler z 

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

XXVII Niedziela zwykła – 
3.10 

 
 Skuteczność wiary 

 
 Wiara nasza – Ŝywa i 
aktywna – jest wynikiem 
łaski, rozumu i woli. 
Wszystkie te trzy źródła 
pełnią istotną rolę w na-
szym Ŝyciu. Rozum – infor-
muje nas o prawdach, w 
które wierzymy i o tym, Ŝe 
nierozumnie jest nie wie-
rzyć Bogu. Wola – decydu-
je o przyjęciu prawdy i jej 
wypełnianiu. Człowiek 
jednak nie szukałby Boga, 
gdyby go Bóg „przedtem” 
nie znalazł. Do tego docho-
dzi więc, największe źró-
dło, o którym Chrystus 
często wspomina – „Nie 
wyście Mnie wybrali, ale Ja 
was wybrałem” (J 15,16). 
Nasze starania o wiarę są 
wynikiem BoŜego działania 
w nas. Wzruszeni jesteśmy 
prośbą Apostołów w dziś 
czytanej Ewangelii: „Panie, 
przymnóŜ nam wiary”. 
Wszechpotęga wiary, która 
nawet góry przenosić mo-
Ŝe, jest przedłuŜeniem 
wszechmocy Tego, komu 
zawierzyliśmy, mimo na-
szych słabości i ułomności. 
Skuteczność ta częściowo 
wypływa juŜ naszej osobo-
wości owładniętej wiarą. 
Promieniuje ona siłą woli, 
odwagą, jasnością myślenia 
i poczuciem odpowiedzial-
ności. Czy my wierząc, 
pragniemy takiej wiary 
d z i a ł a j ą c e j  r z e c z y 
„niemoŜliwe”? Czy chce-
my tej skuteczności, o którą 
proszą Apostołowie? Trze-
ba juŜ wierzyć, by takiej 
skuteczności pragnąć. 



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. 

10 października, 
XXVIII Niedziela Zwy-

kła  
700 – za parafian 
830 + Aniela i Aleksan-
der Siwek, Małgorzata i 
Jan Stern 
1000  - intencja Kół Ró-
Ŝańcowych; - aby uni-
wersytety katolickie 
stawały się coraz bar-
dziej miejscami, gdzie 
dzięki światłu Ewangelii 
moŜna doświadczać 
harmonijnej jedności, 
łączącej wiarę i rozum – 
(intencja misyjna) – aby 
obchody Światowego 
Dnia Misyjnego przy-

czyniły się do zrozumie-
nia, Ŝe głoszenie Chry-
stusa to niezbywalna 
posługa Kościoła pełnio-
na dla dobra ludzkości; 
+ Janek Jaworski i stryj 
Jan, Irena Jaworska;  
1130  + Zofia, Jan, Stani-
sław, Jan, Krystyna i 
Stanisława (k) Brama, 
Kazimierz, Stanisława 
(k) i Stanisław Gańko, 
Eugenia i Stanisław 
Milewscy 
1300 – dz.-bł. w 45 r. 
ślubu Eugeniusza i An-
toniny Korduszewskich 
w int. cr.  
1800 + Tomasz Burzecki 

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. 


