
800 + Janina Nowacka /
greg.9/ 
1800 wolna 

12 października,  
środa; 

700 + Janina Nowacka /
greg.10/ 
800 + Eugeniusz w 6 
r.śm., Marianna, Jan i 
Aleksandra, Aleksander, 
Apolonia i Edmund  
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 dla Małgorzaty i 
Stefanii i potrzebne ła-
ski; + Marek Sobieraj; + 
Wincenty, Katarzyna i 
Barbara Kalinowscy i o 
zdrowie Jana i Jacka 
Kalinowskich; + Tade-
usz Sieczkowski w 36 
r.śm.; + Irena Józefowi-
czowa w 20 r.śm., 
Edward, Józef i Zofia;  

13 października, 
czwartek; Bł. Honora-
ta Koźmińskiego, pre-
zbitera, wspomnienie 

700 + Janina Nowacka /

INTENCJE MSZALNE 

28 Niedziela  
Zwykła  

09.10.2011 

9 października,  
28 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 + Janina Nowacka /
greg.7/ 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak  
1000 + Jan Płoński w 13 
r.śm., dziadkowie, ro-
dzice, siostry i bracia 
1130 + Franciszek Kuli-
gowski i jego rodzice 
1300 + Halina Godlew-
ska w 2 r.śm. /?/ 
1630 – dzieci I-
Komunijne i ich rodzice 
1800 + Bolesław i Fran-
ciszek Podsiadło, Józef i 
Felicja Podsiadło, Wło-
dzimierz i Mieczysław 
Świernoga i Anna Miku-
ła 

10 października,  
poniedziałek; 

700 + Zdzisław NuŜyński 
800 + Natalia, Aleksan-
der i Dariusz  
1800 + Janina Nowacka /
greg.8/ 

11 października,  
wtorek; 

700 + Stoberski w 20 
r.śm., zm. z rodz. Sto-
berskich i Skotarskich  

greg.11/ 
800 + Barbara i Stanisław 
1800 + Edwarda Saganek 
z racji imienin 

14 października,  
piątek; 

700 + Janina Nowacka /
greg.12/ 
800 + Jadwiga i Stefan  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: - dz.-bł. w 2 r. 
ślubu Mariusza i Anety z 
prośbą o szczęśliwe 
rozwiązanie; + Irenka 
Grodzicka w 26 r.śm.;  
15 października, sobo-
ta; Św. Teresy od Jezu-
sa, dziewicy i dra Ko-

ścioła, wspomnienie 
700 + Jadwiga Henne-
berg 
800 + Jadwiga, Włady-
sław, Pelagia, Wacław, 
cr. Grochowskich i 
Oklińskich 

800 + Janina Nowacka /
greg.13/ 
1800 + Jadwiga Borow-
ska w dniu imienin 
1900 ślub: Witkowski-
Karewicz 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na 28 Niedzielę Zwykłą  

09.10.2011 r. 
 
• Podczas inauguracji nowego roku akade-

mickiego w Seminarium Duchownym Ks. 
Abp Henryk Hoser SAC ogłosił decyzję 
Ojca Świętego Benedykta XVI, który mia-
nował Ks. dra Marka Solarczyka Bisku-
pem Pomocniczym Diecezji Warszawsko-
Praskiej. 

• W dzisiejszą niedzielę w całym kraju ob-
chodzimy XI Dzień Papieski. Z tej okazji 
w naszym kościele o godz. 19-tej odbędzie 
się uroczysty koncert w wykonaniu zespołu 
Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina pod kierownictwem pianist-
ki i kompozytorki - Katarzyny Hushty 
(czytać: Guszty). Tego wieczoru pokaŜemy 
równieŜ okolicznościowy film parafialny pt. 
„Blisko ludzi”. Serdecznie Wszystkich za-
praszamy!   

• Dziś, 09 października dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 218 klasy 2A i 2B przygotowu-
jące się do I Komunii św. zapraszamy na 
Mszę św. do dolnej kaplicy. Dzieci po 
Mszy w. otrzymają róŜaniec, po czym odbę-
dzie się naboŜeństwo RóŜańcowe. Po jego 
zakończeniu zapraszamy na krótkie spotka-
nie informacyjne z rodzicami. KaŜdego mie-
siąca w drugą i czwartą niedzielę będzie 
odprawiona Msza św. dla dzieci, które przy-
gotowują się do Pierwszej Komunii św. i 
ich Rodziców o godz. 16.30 w dolnej kapli-
cy. 

• Przez cały miesiąc październik modlimy się 
na RóŜańcu. Zapraszamy na NaboŜeństwa 
RóŜańcowe codziennie o godz. 17.15. 

Iz 25,6-10a 

Po wieczne czasy 
zamieszkam u Pana 
Flp 4,12-14,19-20 

Mt 22,1-14 

Jezus w przypowieściach 
mówił do arcykapłanów i 
starszych ludu: Królestwo 
niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, Ŝeby 
zaproszonych zwołali na 
ucztę, lecz ci nie chcieli 
przyjść. Posłał jeszcze raz 
inne sługi z poleceniem: 
Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę: 
woły i tuczne zwierzęta pobite 
i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni 
zlekcewaŜyli to i poszli: jeden 
na swoje pole, drugi do swego 
kupiectwa, a inni pochwycili 
jego sługi i zniewaŜywszy 
[ich], pozabijali. Na to król 
uniósł się gniewem. Posłał 
swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich 
spalić. Wtedy rzekł swoim 
sługom: Uczta wprawdzie jest 
gotowa, lecz zaproszeni nie 
byli jej godni. Idźcie więc na 
rozstajne drogi i zaproście na 
ucztę wszystkich, których 
spotkacie. Słudzy ci wyszli na 
drogi i sprowadzili wszyst-
kich, których napotkali: złych 
i dobrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami. Wszedł król, 
Ŝeby się przypatrzyć biesiad-
nikom, i zauwaŜył tam czło-
wieka, nie ubranego w strój 
weselny. Rzekł do niego: 
Przyjacielu, jakŜe tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego? 
Lecz on oniemiał. Wtedy król 
rzekł sługom: ZwiąŜcie mu 
ręce i nogi i wyrzućcie go na 
zewnątrz, w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie 
zębów. Bo wielu jest powoła-
nych, lecz mało wybranych. 



• NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzone 
przez dzieci będzie w kaŜdą środę paź-
dziernika o godz. 17.15. 

• Przypominamy, Ŝe moŜna juŜ rezerwować 
intencje mszalne na rok 2012. 

• W najbliŜszą sobotę, 15 października o 
godz. 10.00 alumni III roku WyŜszego Se-
minarium Duchownego naszej Diecezji 
przystąpią do „obłóczyn” . Uroczystość na-
łoŜenia sutanny odbędzie się w kościele 
parafialnym pw. Matki BoŜej Pięknej Miło-
ści w Warszawie na Tarchominie przy ulicy 
Myśliborskiej 100. 

• Uczniów klas III gimnazjalnych i starszą 
młodzieŜ - ale tylko z naszej parafii - która 
pragnie przygotowywać się do przyjęcia 
sakr. Bierzmowania zapraszamy do zapi-
sywania się w zakrystii po mszach św. lub 
w kancelarii parafialnej. W myśl obowiązu-
jących od września tego roku w naszej die-
cezji przepisów, przygotowanie do Bierz-
mowania trwa dwa lata. 

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

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

• Zachęcamy do włączania się do Krucjaty 
RóŜańcowej za naszą Ojczyznę - deklara-
cje na stoliku pod chórem. 

• Zapowiedzi przedślubne: 
⇒ Paweł Andrzej Płaczkowski, kawaler z 

Warszawy i Urszula Łukomska, stanu 
wolnego z parafii tutejszej 

XXVIII Niedziela zwykła – 
9.10 

 
 Zaproszenie 

 
 Spotykamy ludzi, którzy 
róŜnie patrzą na symbole 
uczty i wielorako oceniają 
biesiady. I tak jest od najdaw-
niejszych czasów. Jedni 
chętnie w nich uczestniczą, 
inni zŜymają się na samą myśl 
o wielogodzinnym wysiady-
waniu przy stole, podczas gdy 
wielu ludzi głoduje. Ale 
obrazy uczty przedstawione 
nam w dzisiejszych czyta-
niach biblijnych, w swojej 
symbolice zmierzają do wyra-
Ŝenia radości i szczęścia, 
sprawiedliwości, spokoju i 
jedności. A więc, do takich 
przeŜyć i odczuć, do jakich 
człowiek tęskni i w realizację 
ich wierzy. Bóg przygotował 
nam ucztę, na którą zaprasza 
wszystkich. Ale na tę ucztę 
nie moŜna wejść bez szaty 
łaski, sprawiedliwości i miło-
ści. Jednak ci, którzy odrzuca-
ją zaproszenie, sami siebie 
skazują na odrzucenie. Jezus 
Chrystus tę wizję uczty w 
Królestwie Niebieskim skon-
kretyzował i ukierunkował. 
Otwiera przed człowiekiem 
bramy zbawienia, a ludzkie 
marzenia zamienia w rzeczy-
wistość. Chrześcijaństwo 
wierzy w moŜliwość zbawie-
nia od Boga i w Bogu. Tak teŜ 
kieruje swoimi krokami, aby 
je osiągnąć. Ma więc wyraźny 
cel i środki do jego realizacji. 
Taki teŜ jest nasz program 
Ŝyciowy na tym świecie. To 
jednak wymaga stałej czujno-
ści i refleksji. Zagubienie tego 
celu grozi nieobliczalnymi 
konsekwencjami. To wszyst-
ko dzieje się wtedy, gdy 
chrześcijanin zapomina o 
Uczcie BoŜej, po co Ŝyje, w 
co wierzy i do czego dąŜy. 
Zaproszenie otrzymaliśmy 
wszyscy na Chrzcie Świętym. 



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 ElŜbieta Łaniewska 
 

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

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. 

16 października,  
29 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 + Janina Nowacka /
greg.14/ 
830 + Józef, Marianna 
Milik, Mieczysław i 
Henryk  
1000 + Piotr Dorabialski 
w 7 r.śm. 
1130 + Stefania i Edward 
Darkowscy, cr. Darkow-
skich i Popielskich 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Mikołaj Fic; - dz. w 45 
r. ślubu Marka i Reginy 
z prośbą o potrzebne 
łaski i opiekę BoŜą na 

dalsze lata; - w int. no-
woŜeńców: Patryka i 
Małgorzaty o BoŜe bł. i 
potrzebne łaski i dar 
rodzicielstwa; - dz.-bł. w 
int. Teresy w 80 urodzi-
ny z prośbą o dalsze 
łaski dla niej i cr.; - dz.-
bł. w 20 r. ślubu Macieja 
i Anety z prośbą o bł. 
BoŜe dla cr.; + Jadwiga i 
Tadeusz Wolniccy; + 
Bolesława (k), Piotr, 
Władysław i Zdzisław;  
1800 – o BoŜe bł. dla 
Jadwigi, + Edward Cac-
ko z racji imienin 

O UPROSZENIE SZCZEGÓLNEJ ŁASKI 

BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, 
dziękujemy Ci za to,  
Ŝe dałeś Kościołowi papieŜa  
Jana Pawła II, 
w którym zajaśniała  
Twoja ojcowska dobroć, 
chwała krzyŜa Chrystusa  
i piękno ducha miłości. 
On, zawierzając całkowicie  
Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, 
wskazując świętość, która jest miarą Ŝycia 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, Ŝe błogosławiony Jan Paweł II, papieŜ   
zostanie rychło włączony  
w poczet Twoich świętych.  

Amen. 


