
1800 + Alfreda, Wiktor, 
Antoni, i Tadeusz Sendero-
wscy 
12 października, wtorek; 

700 + cr. Kozłowskich, 
Jóźwiaków, Dygasów i 
Nadolskich 
800 + Eugeniusz w 5 r.śm., 
Marianna, Jan, Balbina, 
Wincenty, Aleksandra (k), 
Aleksander, Władysław i 
Wacław 
1800 + Jadwiga i zm. z rodz. 
Ochniewicz 

13 października, środa; 
bł. Honorata Koźmińskie-

go, prezbitera 
700 + Janina Szerejko 
w 24 r.śm. 
800 + Marta Brzezińska 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; + Edward Saganek 
z okazji urodzin; + Tadeusz 
Sieczkowski w 35 r.śm. i 
zm. z rodz.;  

14 października, czwar-
tek; 

700 + Urszula i Adam Bu-
dzik, Edward Szcześniak 
800  + Kazimiera (k) Bartoś 
1800 + Piotr Dorabialski w 
6 r.śm., zm. z cr. Dorabial-
skich, Krawczyków i 
Przyczków 

INTENCJE MSZALNE 

XXVIII Niedziela 
Zwykła -  

10.10.2010 

10 października, XXVIII 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Aniela i Aleksander 
Siwek, Małgorzata i Jan 
Stern 
1000  - intencja Kół RóŜań-
cowych; - aby uniwersytety 
katolickie stawały się coraz 
bardziej miejscami, gdzie 
dzięki światłu Ewangelii 
moŜna doświadczać harmo-
nijnej jedności, łączącej 
wiarę i rozum – (intencja 
misyjna) – aby obchody 
Światowego Dnia Misyjne-
go przyczyniły się do zro-
zumienia, Ŝe głoszenie 
Chrystusa to niezbywalna 
posługa Kościoła pełniona 
dla dobra ludzkości; + 
Janek Jaworski i stryj Jan, 
Irena Jaworska 
1130  + Zofia, Jan, Stani-
sław, Jan, Krystyna i Stani-
sława (k) Brama, Kazi-
mierz, Stanisława (k) i 
Stanisław Gańko, Eugenia i 
Stanisław Milewscy 
1300 – dz.-bł. w 45 r. ślubu 
Eugeniusza i Antoniny 
Korduszewskich w int. cr.  
1800 + Tomasz Burzecki 

11 października, ponie-
działek; 

700 – dz. za kanonizację 
Abpa Zygmunta Szczęsne-
go–Felińskiego 
800 + Stanisława w 19 r.śm. 
i zm. z cr. Stoberskich i 
Skoterskich  

15 października, piątek; 
św. Teresy od Jezusa, 

dziewicy i doktora Ko-
ścioła  

700 + Jadwiga, Władysław, 
Pelagia, Wacław i cr. Gro-
chowskich i Oklińskich 
800 + Jadwiga i Stefan Wą-
tróbscy 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Teresa Prokop; + 
Jadwiga Fronczak w 11 
r.śm.; – dz.-bł. w 16 r. 
ślubu Małgorzaty i Marka 
oraz Dominika (m) z okazji 
urodzin; + Jadwiga Fron-
czak w 11 r.śm.; + Geno-
wefa i Antoni Taczalscy, 
Eugenia i Bolesław śuraw-
scy, Maria Materka;  
16 października, sobota; 

św. Jadwigi Śląskiej 
700  + Rozalia Karaś z cr. 
800  + Józef i Marianna 
Milik, Mieczysław i Hen-
ryk 
1800 + Genowefa i Antoni 
Taczalscy, Eugenia i Bole-
sław śurawscy i Marian 
Materka 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXVIII Niedzielę Zwykłą  

10.10.2010 r. 
 
• W październiku NaboŜeństwo 

RóŜańcowe będzie odprawiane 
codziennie o godz.  
17.15. 
• NaboŜeństwo RóŜańcowe prowa-

dzone przez dzieci będzie w kaŜ-
dą środę października o godz. 
17.15.  
• MoŜna juŜ rezerwować intencje 

mszalne na rok 2011. 
•  W dzisiejszą niedzielę obchod-

zimy X Dzień Papieski pod 
hasłem “Jan Paweł II - odwaga 

świętości”.W czasie wszystkich 
Mszy św. modlić się będziemy 
o wyniesienie na ołtarze Sługi Bo-
Ŝego papieŜa Jana Pawła II oraz 
wspierać duchowo posługę Ojca 
Świętego Benedykta XVI. Zachę-
cam do udziału w Apelu Miasta 
Warszawy z Ojcem Świętym, któ-
ry rozpocznie się po Eucharystii 
sprawowanej w kościele św. Anny 
o godz. 18:00 oraz jubileuszowym 
koncercie wieńczącym obchody X 
Dnia Papieskiego, transmitowa-

2 Krl 5,14-17;  

Pan Bóg okazał lu-
dom swe zbawienie 
2 Tm 2,8-13;  

Łk 17,11-19 

Stało się, Ŝe Jezus 
zmierzając do Jerozo-
limy przechodził przez 
pogranicze Samarii i 
Galilei. Gdy wchodzili 
do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dzie-
sięciu trędowatych. 
Zatrzymali się z dale-
ka i głośno zawołali: 
Jezusie, Mistrzu, ulituj 
się nad nami. Na ich 
widok rzekł do nich: 
Idźcie, pokaŜcie się 
kapłanom. A gdy szli, 
zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich 
widząc, Ŝe jest uzdro-
wiony, wrócił chwaląc 
Boga donośnym gło-
sem, upadł na twarz 
do nóg Jego i dzięko-
wał Mu. A był to Sa-
marytanin. Jezus zaś 
rzekł: Czy nie dziesię-
ciu zostało oczyszczo-
nych? Gdzie jest dzie-
więciu? Ŝaden się nie 
znalazł, który by wró-
cił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec. Do niego 
zaś rzekł: Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdro-
wiła. 



nym 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 
•  

XXVIII Niedziela zwykła 
10.10 

 
 Szkoła wdzięczności 

 
 Dzisiejsze czytania litur-
giczne mówią nam o ludz-
kiej wdzięczności przed 
Bogiem. Uzdrowiony het-
man wojsk syryjskich jest 
c z łow i ek i em b ard z o 
wdzięcznym. Chce obficie 
podziękować prorokowi 
Elizeuszowi za uzdrowie-
nie. Ale kiedy poznał praw-
dę, komu zawdzięcza to 
uzdrowienie – nawrócił się 
całym sercem do Boga i 
gotów był wypełniać kaŜdą 
Jego wolę. Ewangelia w 
szczególny sposób opisuje 
wydarzenie świadczące o 
wdzięczności. Dziesięciu 
t r ęd owat ych  z os t a ło 
oczyszczonych z trądu, a 
tylko jeden powrócił do 
Chrystusa, aby Mu podzię-
kować za uzdrowienie. 
„Upadł na kolana przed 
Jezusem składając Mu 
dzięki i wielbiąc Boga, a 
był to Samarytanin”. 
Wdzięczność jest rzadko 
praktykowana, ale jakŜe 
chwyta za serce. Bóg 
wdzięczność przyjmuje, a 
tylko pysznym się sprzeci-
wia. Sam Zbawiciel miał 
wiele powodów, aby skar-
Ŝyć się na niewdzięczność 
rodaków. „Przeszedł do-
brze czyniąc”, a oni szukali 
sposobności, aby Go zabić. 
KrzyŜ nawołuje i zaprasza 
do wdzięczności Bogu. 
Pierwszym człowiekiem 
idącym tą drogą jest Mary-
ja. Od Niej uczmy się 
chrześcijańskiej wdzięcz-
ności. 



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. 

17 października, XXIX 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Helena Kot w 18 
r.śm., mąŜ Stanisław i syn 
Tadeusz 
1000  - intencja Kół RóŜań-
cowych; - aby uniwersytety 
katolickie stawały się coraz 
bardziej miejscami, gdzie 
dzięki światłu Ewangelii 
moŜna doświadczać harmo-
nijnej jedności, łączącej 
wiarę i rozum – (int. misyj-
na) – aby obchody Świato-
wego Dnia Misyjnego 
przyczyniły się do zrozu-
mienia, Ŝe głoszenie Chry-
stusa to niezbywalna posłu-
ga Kościoła pełniona dla 
dobra ludzkości; + Jadwiga 

i Tadeusz Wolniccy  
1130  + Jadwiga Borowska 
w dniu imienin 
1300 zbiorowa; chrzest: 
Arkadiusz Kruszewski; – 
dz.-bł. w 50 r. ślubu Jadwi-
gi i Stanisława Gawryszew-
skich oraz ich dzieci i wnu-
ki; – w 35 r. małŜeństwa 
Krzysztofa i BoŜeny; + 
Czesława (k) i Kazimierz, 
cr. Bujalskich i Jana Strza-
ła; + cr. Dybciów i Golów; 
+ Ewa Frąckiewicz z okazji 
urodzin; + Jadwiga i 
Edward Woźniak i GraŜyna 
Niewiadomska; + Bolesła-
wa (k), Piotr, Bernard, 
Władysław i Zdzisław;   
1800 + Czesław Mitrus w 5 
r.śm. 

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. 


