
zm.  z rodz. Ptaków 
1800 + Jadwiga i Antoni 
Szeląg 
27 października, środa;  
700 + Sabina i Włady-
sław Wardach 
800 wolna  
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; - o 
zdrowie i opiekę MB 
Nieustającej Pomocy dla 
Małgorzaty i Stefanii; + 
Tadeusz i Zofia Światło-
wscy; + Alfreda (k) i 
Tadeusz Tokarscy; + 
Bogusław, Kazimierz i 
Helena Zawistowscy, 
Piotr i Stefania Poniko-
wscy;   

28 października, 
czwartek; Św. Aposto-

łów Szymona i Judy 
Tadeusza, święto 

700 + Aleksander i Józe-
fa (k) Kalata, Józefa (k) i 
Michał, Edmund i Le-
szek Sowa 
800  + Tadeusz Więsyk, 

INTENCJE MSZALNE 

XXX Niedziela 
Zwykła -  

24.10.2010 

24 października, XXX 
Niedziela Zwykła  

700 – o zdrowie i po-
trzebne łaski w 40 r. 
ślubu pp.Zofii i Czesła-
wa 
830 + ks. Wiesław Kali-
siak w 4.r. śm. 
1000  + Marcin Czyrny w 
18 r. śm. 
1130  + Bogdan Narbutt 
w 11 r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 60 r. 
ślubu pp.Marianny i 
Władysława Rzyskich 
1800 + Wacław Zając w 
24 r.śm. 
25 października, ponie-

działek; 
700 + Stefania i Włady-
sław Osiak, Włodzi-
mierz Kołakowski 
800 – dz.-bł. w int. Anny 
i Władysława w 24 r. ich 
ślubu oraz Justynki i 
Weroniki 
1800 + Irena Limanow-
ska i Marianna Staro-
brzyńska 
26 października, wto-

rek; 
700 – dz. z racji imienin 
S. Sankty  
800 + Michał w r.śm., 
Stanisława (k), Helena, 
Paulina, Jan, Antoni i 

Feliksa (k), Piotr, Woj-
ciech i Czesław Woźnica 
1800 – o BoŜe bł. i opie-
kę MB dla O. Tadeusza 
Rydzyka z okazji imie-
nin i błogosławieństwo 
dla dzieł przez niego 
podjętych  

29 października, pią-
tek;  

700 – dz. za szczęśliwe 
rozwiązanie córki Marty 
z prośbą o opiekę nad 
dzieckiem 
800 + BoŜenna Biedrzyc-
ka 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Ryszarda (k) 
Urawska w 9 r.śm.; + 
Kajetan Rejsdorf w 5 
r.śm.; + Tadeusz Milcza-
rek;  
30 października, sobo-

ta; 
700  + Marianna Zalew-
ska i Krystyna Owczarek 
800  + Jacek Kruszewski 
1600 – w intencji nowo-
Ŝeńców 
1800 + Danuta w 5 r.śm., 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXX Niedzielę zwykłą  

24.10.2010 r. 
 

•  Dziś przeŜywamy Niedzielę Mi-
syjną. Za wszystkie ofiary złoŜone 
w ubiegłą niedzielę składamy ser-
deczne Bóg zapłać! 
•  W dzisiejszą niedzielę przypada 4 

rocznica śmierci Ks. prał. Wiesła-
wa Kalisiaka. Mszę św. w jego 
int. odprawiona została o godz. 
8.30. Pamiętajmy o Księdzu Prała-
cie w naszych osobistych modli-
twach. 
• Corocznym zwyczajem w dzisiej-

szą niedzielę przeprowadzane jest 
liczenie wiernych. Liczenie obej-
muje uczestników liturgii oraz 
przystępujących do Komunii św. 
• W tym tygodniu - we czwartek - 

obchodzimy święto św. Szymona 
i Judy Tadeusza, patrona spraw 
trudnych i beznadziejnych. No-
wenna jest odprawiana co tydzień 
w kaŜdy wtorek po wieczornej 
Mszy św. Intencje modlitewne 
moŜna składać na świeczniku pod 
obrazem. 
• Za tydzień, 1 listopada obchodzi-

Syr 35,12-14.16-18; 

Biedak zawołał  
i Pan go wysłuchał; 
2 Tm 4,6-9.16-18; 

Łk 18,9-14 

Jezus powiedział do 
niektórych, co ufali 
sobie, Ŝe są sprawie-
dliwi, a innymi gar-
dzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przyszło 
do świątyni, Ŝeby się 
modlić, jeden faryze-
usz a drugi celnik. 
Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: 
BoŜe, dziękuję Ci, Ŝe 
nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszu-
ści, cudzołoŜnicy, albo 
jak i ten celnik. Za-
chowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywam. 
Natomiast celnik stał z 
daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się 
w piersi i mówił: Bo-
Ŝe, miej litość dla 
mnie, grzesznika. 
Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie 
tamten. KaŜdy bo-
wiem, kto się wywyŜ-
sza, będzie poniŜony, 
a kto się uniŜa, będzie 
wywyŜszony. 



my uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. będą odpra-
wiane według porządku niedziel-
nego. 2 listopada przypada Wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Msze św. będą odpra-
wiane o godz. 7, 10 i 18. Po Mszy 
św. o godz. 10 odbędzie się proce-
sja wewnątrz kościoła do 5-ciu 
stacji połączona z Modlitwą Wy-
pominkową.  
•  Wypominki. Zgłoszenia zmar-

łych przyjmujemy tylko w zakry-
stii i kancelarii. Wieczorne Msze 
święte - w listopadzie codziennie, 
w ciągu roku w kaŜdy piątek, od-
prawiane są w intencjach wypo-
minkowych. 
•  NaboŜeństwa RóŜańcowe co-

dziennie o godz. 17.15. 
•  NaboŜeństwo RóŜańcowe pro-

wadzone przez dzieci w kaŜdą 
środę października o godz. 17.15. 
•  Zachęcamy nadal do lektury no-

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

XXX Niedziela zwykła – 
24.10 –  

Światowy Dzień Misyjny 
 

 Jesteśmy posłani 
 
 Dumny i pewny swoich 
dobrych uczynków faryze-
usz nie uzyskał BoŜej ak-
ceptacji. Jego modlitwa nie 
została wysłuchana. Pokor-
ny celnik został usprawie-
dliwiony, bo stanął przed 
BoŜym obliczem w całej 
swojej prawdzie Ŝycia, a 
jego modlitwa i jego posta-
wa stała się dla nas wzorem. 
Wydaje się, Ŝe przypowieść 
Jezusa o faryzeuszu i celni-
ku, skierowana jest do tych, 
którzy przekonani o własnej 
sprawiedliwości, skłonni są 
pogardzać innymi. A więc 
do tych, którzy chcieliby 
Bogu wyliczać swoje dobre 
uczynki i zdobyć asekurację 
opartą na swoich zasługach 
i swojej własnej sprawiedli-
wości. Bóg pysznym się 
sprzeciwia, ale nie niszczy 
nikogo. Czeka aŜ się we-
wnętrznie uspokoimy i 
pojmiemy pustkę naszych 
słów i oziębłość serca. 
Wtedy czeka na nas i poma-
ga nam, abyśmy się przeko-
nali, Ŝe On zawsze jest z 
nami rozumiejącymi nasze 
ubóstwo i naszą wielkość. 
Dziś w tym kontekście 
moŜemy postawić sobie 
pytanie, czy wszystko czy-
nimy, co nam nakazuje 
nasze sumienie, dary BoŜej 
łaski, nasze zdolności i 
obowiązki chrześcijańskie? 
Czy mamy świadomość, Ŝe 
jesteśmy darem miłości 
BoŜej równieŜ dla świata? 
Dziś Światowy Dzień Mi-
syjny, a my do tego świata 
jesteśmy posłani. 



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. 

Tadeusz, Julian, Marian-
na, Marysia i Kubuś 
Bulik, Jan i Bronisława 
Jarosz 
31 października, XXXI 

Niedziela Zwykła  
700 + ElŜbieta Śliwa w 4 
r.śm. 
830 – za parafian  
1000  - intencja Kół Ró-
Ŝańcowych; – Aby ofia-
ry narkomanii i wszyst-
kich innych form uzaleŜ-
nienia, przy wsparciu 
wspólnoty chrześcijań-
skiej, znalazły w mocy 
Boga Zbawiciela siłę 
potrzebną do radykalnej 
odmiany Ŝycia; – 

(intencja misyjna) – Aby 
Kościoły Ameryki Ła-
cińskiej dalej prowadziły 
misję kontynentalną, 
której inicjatorami są 
tamtejsi biskupi, wiąŜąc 
ją z powszechnym zada-
niem misyjnym ludu 
BoŜego; 
1130  + Anna Chirkow-
ska i Frydolin Bubik 
1300 zajęta 
1800 + Lucyna, Włady-
sław, Eugeniusz, Laura, 
Janina, Tadeusz, Wanda, 
Telesfor, Krystyna, Zo-
fia, Jadwiga i Danuta 
Kocięccy 

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. 


