
700 - o szczęśliwe roz-
wiązanie dla synowej 
Agaty i wiarę dla syna 
800 + Genowefa i Józef 
Kurnava, Tadeusz RŜy-
sko, Katarzyna, Stefania, 
Władysław i Jan Szostak 
1800 + Agnieszka i Łu-
kasz Marzec 
19 października, wto-

rek; 
700  + Marianna w  r.śm., 
Tomasz, Marian, Bole-
sław, Stanisław, Włady-
sław, Zygmunt, Broni-
sława (k), Genowefa i 
zm. z rodz. Rosów 
800 + cr. śelazów i Rut-
kowskich 
1800 + Helena Makulec 
w 12 r.śm.  
1800 – w intencji nauczy-
cieli, wychowawców, 
pracowników Admini-
stracji Oświatowej, oraz 
tych wszystkich, którzy 
juŜ odeszli do Pana po 
wieczną nagrodę 
20 października, środa; 
św. Jana Kantego, pre-

zbitera 
700 + Mariusz Wicik w 
14 r.śm., cr. Lechów i 
Wicików 
800 + Wacław Romano-
wicz w 1 r.śm. 

INTENCJE MSZALNE 

XXIX Niedziela 
Zwykła -  

17.10.2010 

17 października, XXIX 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian 
830 + Helena Kot w 18 
r.śm., mąŜ Stanisław i 
syn Tadeusz 
1000  + Jadwiga i Tade-
usz Wolniccy  
1130  + Jadwiga Borow-
ska w dniu imienin 
1300 zbiorowa; chrzest: 
Arkadiusz Kruszewski; 
– dz.-bł. w 50 r. ślubu 
pp. Jadwigi i Stanisława 
Gawryszewskich oraz 
ich dzieci i wnuków; – w 
35 r. małŜeństwa pp. 
Krzysztofa i BoŜeny; – 
dz. za ocalenie z prośbą 
o bł. BoŜe i zdrowie dla 
Jerzego; + Czesława (k) 
i Kazimierz, cr. Bujal-
skich i Jana Strzała; + cr. 
Dybciów i Golów; + 
Ewa Frąckiewicz z oka-
zji urodzin; + Jadwiga i 
Edward Woźniak i Gra-
Ŝyna Niewiadomska; + 
Bolesława (k), Piotr, 
Bernard, Władysław i 
Zdzisław;   
1800 + Czesław Mitrus w 
5 r.śm. 
18 października, ponie-
działek; Św. Łukasza 
Ewangelisty, święto 

1800  zbiorowa: - w in-
tencji 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; - o zdro-
wie i opiekę MB Nie-
ustającej Pomocy dla 
Małgorzaty i Stefanii;+ 
Bogusław Jarzębowski w 
6 r.śm.; + Ryszard, Jerzy 
i Aleksander; + Irena 
Grodzicka w 25 r.śm. 

21 października, 
czwartek; bł. Jakuba 

Strzemię, biskupa 
700 + Władysław, Anna i 
Józef Okrój 
800  wolna  
1800 + Bogusław i An-
drzej Jezierscy w 4 r. ich 
śm. 

22 października, pią-
tek; 

700 wolna 
800 – za parafian  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXIX Niedzielę Zwykłą  

17.10.2010 r. 
 

• Dziś przeŜywamy Niedzielę Misyjną. 
Taca dzisiaj zebrana przeznaczona jest 
na cele misyjne.  
• Dziś o godz. 19.00 w kościele św. 

Stanisława Kostki na śoliborzu od-
będzie sie koncert dziękczynny za 
beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. 
Natomiast uroczystości liturgiczne ku 
czci błogosławionego będą spra-
wowane tamŜe 19.10 o godz. 17.00. 
• Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 

przyjmujemy tylko w zakrystii i kan-
celarii. Wieczorne Msze święte - w 
listopadzie codziennie, w ciągu roku w 
kaŜdy piątek, odprawiane są w inten-
cjach wspominkowych.  
•  W najbliŜszą niedzielę - 24.10 - przy-

pada 4 rocznica śmierci Ks. prał. Wie-
sława Kalisiaka. Na mszę św. w jego 
int. zapraszamy na godz. 8.30. 
• We czwartek 14 października obcho-

dziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Na Mszę św. w intencji nauczycieli, 
wychowawców, pracowników Admi-
nistracji Oświatowej, oraz tych 
wszystkich, którzy juŜ odeszli do Pana 
po wieczną nagrodę zapraszamy we 
wtorek - 19 października br. o godz. 
18.00. Po Mszy św. zapraszamy na 

Wj 17,8-13; 

Naszą pomocą jest 
nasz Pan i Stwórca 
2 Tm 3,14-4,2;  

Łk 18,1-8 

Jezus odpowiedział 
swoim uczniom przypo-
wieść o tym, Ŝe zawsze 
powinni modlić się i nie 
ustawać: W pewnym 
mieście Ŝył sędzia, 
który Boga się nie bał i 
nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście 
Ŝyła wdowa, która przy-
chodziła do niego z 
prośbą: Obroń mnie 
przed moim przeciwni-
kiem. Przez pewien 
czas nie chciał; lecz 
potem rzekł do siebie: 
ChociaŜ Boga się nie 
boję ani z ludźmi się nie 
liczę, to jednak, ponie-
waŜ naprzykrza mi się 
ta wdowa, wezmę ją w 
obronę, Ŝeby nie przy-
chodziła bez końca i nie 
zadręczała mnie. I Pan 
dodał: Słuchajcie, co 
ten niesprawiedliwy 
sędzia mówi. A Bóg, 
czyŜ nie weźmie w 
obronę swoich wybra-
nych, którzy dniem i 
nocą wołają do Niego, i 
czy będzie zwlekał w 
ich sprawie? Powiadam 
wam, Ŝe prędko weźmie 
ich w obronę. Czy jed-
nak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie? 



wspólne spotkanie do sali katechetycz-
nej. 
• W październiku NaboŜeństwa RóŜań-

cowe są odprawiane codziennie o 
godz. 17.15. 
• NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzo-

ne przez dzieci jest w kaŜdą środę 
października o godz. 17.15.  
• MoŜna juŜ rezerwować intencje 

mszalne na rok 2011. 
•  Ruch Światło-śycie Diecezji 

Warszawsko-Praskiej zaprasza w 
dzisiejszą niedzielę 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 
•  W związku z dzisiejszym wyjazdem 

do kina dla chętnych chłopców ks. 
Adam zaprasza na przystanek autobu-
sowy na ul. Kajki o godz. 16.15. Prze-
widywany powrót ok. godz. 20.00 - 
przed kościół takŜe na ul Kajki. 
•  Zachęcamy do lektury nowego - paź-

dziernikowego numeru Salve Regina 
poświęconego roli kobiety w Kościele. 
W środku m.in. wywiad z O. Jerzym - 
karmelitą z Białorusi, który gościł w 
naszej parafii. 

XXIX Niedziela zwykła – 
17.10 

 
 Konieczność modlitwy 

 
 Jezus nauczył uczniów 
swoich modlić się i w tej 
modlitwie nie ustawać aŜ 
do ostatecznego przyjścia 
Pana. Wytrwałość w wie-
rze, w miłości i modlitwie, 
aŜ do ostatecznego przyj-
ścia Chrystusa, to program 
dla nas na kaŜdy dzień. 
Kierując się w Ŝyciu co-
dziennym tymi drogowska-
zami uczynimy świat lep-
szym – i w myśleniu, i w 
działaniu. Ciągłość skupie-
nia się, ofiary i cierpliwości 
oraz nieustannej działalno-
ści – nadawać będzie na-
szej przeŜywanej rzeczywi-
stości – czystość i ostrość. 
Nie mówiąc juŜ o realizacji 
samego siebie. Wielka to 
stawka i warto jej poświę-
cić więcej uwagi. Dzisiej-
sze czytania liturgiczne 
zachęcają nas do takiej 
refleksji. Tylko absolutna 
szczerość wobec siebie i 
Niebios pomoŜe nam roz-
winąć otrzymane talenty i 
wyczerpać do dna „kielich 
Ŝycia”. Bogu nie potrzebna 
wielosłowność, bo „On wie 
pierwej, czego potrzebuje-
my, niŜ Go o to poprosi-
my”. Wystarczy pełne 
otwarcie duszy dla Boga i 
ufne zwrócenie się do 
Niego ze swymi prośbami. 
Dzi ś ,  ca łk iem inn i 
„uczniowie”, zwracają się 
do Chrystusa z prośbą: 
„Panie, naucz nas modlić 
się”. Dlatego my dziś musi-
my próbować „ogarnąć” 
modlitwę i rozumieć jej 
konieczność z poziomu 
XXI wieku. 



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. 

1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Weronika i Al-
fons Wawrzyniak, Fran-
ciszek Nowacki, Marian-
na, Mateusz i ElŜbieta 
Arlak, Jan Przybysz; – 
dz. w 4 urodziny Karola; 
+ Wanda Borowska w 
30 dniu po śm.;   
23 października, sobo-

ta; 
700  + Marianna Zalew-
ska 
800  + Jan w 20 r.śm. i 
Genowefa w 18 r.śm. 
Karczewscy 
1600 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
1800 + Józefa (k) i Jaro-

sław Wojciechowscy i 
zm. z cr. Wojciechow-
skich 
24 października, XXX 

Niedziela Zwykła  
700 – o zdrowie i po-
trzebne łaski w 40 r. 
ślubu Zofii i Czesława 
830 + ks. Wiesław Kali-
siak 
1000  + Marcin Czyrny w 
18 r. śm. 
1130  + Bogdan Narbut w 
11 r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 60 r. 
ślubu Marianny i Włady-
sława Rzyskich 
1800 + Wacław Zając w 
24 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. 


