
cr.Ptaków i Siejków 
800 + Danuta w 11 r.śm. i 
Jan w 2 r.śm. Lewińscy 
1800 + Janina Nowacka /
greg.1/ 

4 października, wtorek; 
Św. Franciszka z Asyżu, 
zakonnika wspomnienie 

700 + Anna, Władysław, 
Józef 
800 + Janina Nowacka /
greg.2/ 
1800 + Zofia Wojciechow-
ska w 100. r. urodzin 
5 października, środa; Św. 

Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy, wspomnienie 

700 – dz. z prośbą o zdrowie 
800 + Janina Nowacka /
greg.3/ 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; - o 
intronizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w na-
szych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - o nową świado-
mość Polaków, aby udział 
wszystkich w nadchodzą-
cych wyborach odbudował 
narodową solidarność i aby 
zostali wybrani ci, którzy 
będą dobrze służyć Polsce; - 
o łaska nawrócenia dla 
Michała; - za Krucjatę 
Różańcową, aby Polska 
Była wierna Bogu, Krzyżo-
wi i Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - dz. w 
15 r. ślubu Adama i Ewy 

INTENCJE MSZALNE 

27 Niedziela  
Zwykła  

02.10.2011 

2 października, 27 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – za parafian 
830 + Wacław Romanowicz 
w 2 r.śm. i jego rodzice 
1000 – w int. Ojca św. Bene-
dykta XVI, Ojczyzny, Radia 
Maryja, TV Trwam i Nasze-
go Dziennika, - o nową 
świadomość dla Polaków, 
aby udział na wszystkich w 
nadchodzących wyborach 
Parlamentarnych odbudował 
narodową solidarność oraz, 
aby zostali wybrani ludzie, 
którzy będą dobrze służyć 
Ojczyźnie 
1130 + Piotr Dorabialski, 
Helena Przyczka w 15. r.śm. 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Tymoteusz Nogal, Adam 
Zdybik, Dominika Gracja 
Pyszkiewicz, Maciej Paj-
chel; - w int. naszej Ojczy-
zny z prośbą o Bożą opiekę; 
- o bł. Boże dla cr. Pajchel; 
+ Maria Podgórska w 20 
r.śm.; + Jan Omieciński w 
26 r.śm.; + Janina Makulec 
w 3 r.śm. i zm. z rodz. Ma-
kulców;  
1800 + zm. z rodz. Rejencia-
ków i Stemlerów, Roman 
Gajewnika 
3 października, poniedzia-

łek; ŚW. ARCHANIO-
ŁÓW MICHAŁA, GA-
BRIELA I RAFAŁA, 

święto 
700 + Stanisława(k), Zuzan-
na, Helena, Cecylia, Michał, 
Jan i Antoni, zm. z 

Cudnych z prośbą o dalszą 
opiekę i łaski; + Marek 
Sobieraj;  
6 października, czwartek;  
700 + Franciszek Koprowski 
w 5 r.śm., Marianna i Jan 
Motyka, Józefa (k) i Jan 
Ciapała 
800 + Janina Nowacka /
greg.4/ 
1500 Nabożeństwo Adoracyj-
ne 
1800 (RM) – o święte i nowe 
powołania kapłańskie i 
zakonne 

7 października, piątek; 
NMP Różańcowej, wspo-

mnienie 
700 + Marianna i Marcin 
800 + Ludwik Henneberg 
800 + Janina Nowacka /
greg.5/ 
1630  wolna 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - o bł. Boże dla braci z 
Róży Różańcowej i za + zm. 
braci: Henryka Mutanta, 
Tadeusza Szymborskiego, 
Józefa Pełkę, Stanisława 
Zająca i Jana Ostrowskiego; 
+ Stefania, Jan i Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal; + Jan Lewiński w 
20 r.śm., jego rodzice: Igna-
cy i Zofia Lewińscy; + zm. 
bracia z męskiej Róży Ró-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 27 Niedzielę Zwykłą  

02.10.2011 r. 
 
• Przez cały miesiąc październik modlimy się na 

Różańcu. Zapraszamy na Nabożeństwa Różań-
cowe codziennie o godz. 17.15. 

• Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w każdą środę października o godz. 
17.15. 

• Dziś ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone 
na dzieła charytatywne Caritas w naszej diecezji. 

• Od dziś można będzie rezerwować intencje 
mszalne na rok 2012. 

• Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu 
zapraszamy na wspólne nabożeństwo połączone 
z błogosławieństwem zwierząt dziś  02 paź-
dziernika o godz. 16.00 przy ołtarzu polowym 
przy figurze św. Franciszka.  

• We wtorek Kancelaria Parafialna po południu 
będzie nieczynna. 

• W Pierwszy Czwartek Miesiąca zapraszamy od 
godz. 15.00 na Wystawienie Najśw. Sakramentu, 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec. 

• W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź św. od 
godz. 6.30. O godz. 9.00 rozpocznie się Komunia 
św. chorych w domach. Prosimy o zgłaszanie 
osób chorych w zakrystii. Po południu o godz. 
16.00 rozpocznie się spowiedź dzieci, młodzieży 
i starszych. Msza św. będzie odprawiona o godz. 
16.30. Tego dnia kancelaria parafialna nieczyn-
na.  

• 09 października dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
218 klasy 2A i 2B przygotowujące się do I Ko-
munii św. zapraszamy na Mszę św. do dolnej 
kaplicy. Dzieci po Mszy w. otrzymają różaniec, 
po czym odbędzie się nabożeństwo Różańcowe. 
Po jego zakończeniu zapraszamy na krótkie spo-
tkanie informacyjne z rodzicami. Każdego mie-
siąca w drugą i czwartą niedzielę będzie odpra-
wiona Msza św. dla dzieci, które przygotowują 
się do Pierwszej Komunii św. i ich Rodziców o 

Iz 5,1-7 
Winnicą Pana jest 
dom Izraela 
Flp 4,6-9 
Mt 21,33-43 

Jezus powiedział do arcyka-
płanów i starszych ludu: 
Posłuchajcie innej przypo-
wieści! Był pewien gospo-
darz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał 
w niej tłocznię, zbudował 
wieżę, w końcu oddał ją w 
dzierżawę rolnikom i wyje-
chał. Gdy nadszedł czas 
zbiorów, posłał swoje sługi 
do rolników, by odebrali plon 
jemu należny. Ale rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzecie-
go zaś ukamienowali. Wtedy 
posłał inne sługi, więcej niż 
za pierwszym razem, lecz i z 
nimi tak samo postąpili. W 
końcu posłał do nich swego 
syna, tak sobie myśląc: 
Uszanują mojego syna. Lecz 
rolnicy zobaczywszy syna 
mówili do siebie: To jest 
dziedzic; chodźcie zabijmy 
go, a posiądziemy jego dzie-
dzictwo. Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. 
Kiedy więc właściciel winni-
cy przyjdzie, co uczyni z 
owymi rolnikami? Rzekli 
Mu: Nędzników marnie 
wytraci, a winnicę odda w 
dzierżawę innym rolnikom, 
takim, którzy mu będą odda-
wali plon we właściwej 
porze. Jezus im rzekł: Czy 
nigdy nie czytaliście w Pi-
śmie: Właśnie ten kamień, 
który odrzucili budujący, stał 
się głowicą węgła. Pan to 
sprawił, i jest cudem w 
naszych oczach. Dlatego 
powiadam wam: Królestwo 
Boże będzie wam zabrane, a 
dane narodowi, który wyda 
jego owoce. 



godz. 16.30 w dolnej kaplicy. 
• Uczniów klas III gimnazjalnych i starszą mło-

dzież - ale tylko z naszej parafii - która pragnie 
przygotowywać się do przyjęcia sakr. Bierz-
mowania zapraszamy do zapisywania się w za-
krystii po mszach św. lub w kancelarii parafial-
nej. W myśl obowiązujących od września tego 
roku w naszej diecezji przepisów, przygotowanie 
do Bierzmowania trwa dwa lata. 

• Parafialny Zespół Caritas wznowił swoją dzia-
łalność. Potrzebujących zapraszamy w I i III 
soboty m-ca o godz. 9.00 do budynku kina. 

• Przypominamy o istnieniu blogu związanego z 
parafialną Salve Regina i jednocześnie zachęca-
my do zapoznania się z nowym, powakacyjnym 
numerem naszej gazetki.  
Adres blogu: www.sr46.blogspot.com  

• Próby scholi odbywają się w piątki o godz. 19-
:30 w salce pod kancelarią parafialną .  
Serdecznie zapraszamy! 

• Zachęcamy do włączania się do Krucjaty Ró-
żańcowej za naszą Ojczyznę - deklaracje na 
stoliku pod chórem. 

• Autor licznych publikacji p. Grzegorz Łecicki 
promuje dziś swoja najnowszą książkę o małżeń-
stwie i rodzinie. Jest on vice dyrektorem Instytu-
tu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. 
Serdeczne zachęcamy do lektury. 

• W przyszłą niedzielę 9 października w całym 
kraju będziemy obchodzić XI Dzień Papieski. Z 
tej okazji w naszym kościele o godz. 19-tej od-
będzie się uroczysty koncert w wykonaniu ze-
społu Studentów Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina pod kierownictwem pia-
nistki i kompozytorki - Katarzyny Hushty 
(czytać: Guszty). Tego wieczoru pokażemy rów-
nież okolicznościowy film parafialny pt. „Blisko 
ludzi”.  Serdecznie Wszystkich zapraszamy!   

• Zapowiedzi przedmałżeńskie:  
Paweł Andrzej Płaczkowski, kawaler z Warsza-
wy i Urszula Łukomska, stanu wolnego z para-
fii tutejszej 

XXVII Niedziela zwykła - 
2.10 

 
 Odpowiedzialność 

 
 Jeśli chce się czerpać jakie-
kolwiek zyski, trzeba najpierw 
w daną sprawę zainwestować 
swoją wolę, wysiłek i pracę. 
Dzisiejsze czytania biblijne 
prawdę tę ukazują w sposób 
obrazowy. Gospodarz troszczy 
się o winnicę, okopuje ją i 
oczyszcza z kamieni, zapew-
nia jej wodę i oczekuje obfi-
tych plonów. „I spodziewał 
się, że wyda winogrona, lecz 
ona cierpkie wydała jagody”. 
Odwrócił się więc od niej i 
pozwolił, by ją rozgrabiono, a 
ona stała się pustynią. Tak 
stało się z narodem wybra-
nym, z tą umiłowaną winnicą 
Pana. Nie przyniósł plonu, nie 
przyjął Mesjasza, Syna Boże-
go. Wręcz przeciwnie – wydał 
Go na ukrzyżowanie. „Pan 
oczekiwał tam sprawiedliwo-
ści, a oto rozlew krwi i prawo-
wierności, a oto krzyk grozy” 
– słyszymy w pierwszym 
dzisiejszym czytaniu. Jeszcze 
bardziej dobitnie ukazał tę 
prawdę Jezus w dzisiejszej 
Ewangelii. Gospodarz ukochał 
winnicę, swój naród wybrany. 
Izrael jednak nie pamiętał o 
swych obowiązkach wzglę-
dem Jahwe, który wysyłał do 
niego kolejnych nauczycieli i 
proroków – swoje sługi, ale 
spotykał ich niewdzięczny los. 
Posłał więc Syna Swego, ale 
Go zabili. I oto dziś my jeste-
śmy winnicą Pana. „Czyńmy 
czego się nauczyliśmy i przy-
jęliśmy, co usłyszeliśmy, a 
Bóg pokoju będzie z nami” 
(czyt. II). 



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 
 

Godzina Święta  
- poniedziałek po mszy św.  
wieczornej do godz. 19.30  

 

Nowenna  
do Św. Judy Tadeusza  

- wtorek godz. 18.00  
 

Msza św. i Nowenna 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 

Rezydenci: 
Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 
p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 
Parafia M. B. Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 
 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   
0000 3405 5000 

z dopiskiem  
 

"Na budowę kościoła p.w.          

św. Benedykta w Wawrze-Sadulu” 

Intencje Mszalne c.d. 

żańcowej: Henryk Mutant, 
Tadeusz Szymborski, Józef 
Pełka, Stanisław Zając i Jan 
Ostrowski i bł. Boże dla 
żyjących; + Elwira w 1 
r.śm. i Zygmunt Krzyżew-
scy;  

8 października, sobota;  
700 + Barbara Klimaszewska 
w 2 r.śm. 
800 + Janina Nowacka /
greg.6/ 
1615 ślub: Byszewski-
Szymańska 
1800 – dz. z prośbą o bł. 
Boże dla Jana i Danuty 
Bilskich oraz cr. w 50-lecie 
małżeństwa  

9 października, 28 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Janina Nowacka /

greg.7/ 
830 + Józef i Józefa Pełka, 
Maria, Michał, Mikołaj, 
Stanisław, Józef i Włady-
sław Wochniak  
1000 + Jan Płoński w 13 
r.śm., dziadkowie, rodzice, 
siostry i bracia 
1130 + Franciszek Kuligow-
ski i jego rodzice 
1300 zajęta 
1630 – dzieci I-Komunijne i 
ich rodzice 
1800 + Bolesław i Franci-
szek Podsiadło, Józef i 
Felicja Podsiadło, Włodzi-
mierz i Mieczysław Świer-
noga i Anna Mikuła 
 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI  

Boże w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi papieża  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyża Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą życia chrze-
ścijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego 
zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną,  
zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy…  
z nadzieją, że błogosławiony Jan Paweł II, papież   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


