
17 października, ponie-
działek; Św. Ignacego 
Antiocheńskiego, bpa i 

męcz., wspomnienie  
700 + Helena w 19 r.śm. i 
Stanisław Kot  
800 + Janina Nowacka  
/greg.15/ 
1800 + Agnieszka i Łukasz 
Marzec 
1800 – dz.bł. w int. Anny i 
Stefana w 2 r. ślubu oraz 
ich cr. 
18 października, wtorek; 
ŚW. ŁUKASZA EWAN-

GELISTY, święto 
700 – dz.-bł. w 43 r. ślubu 
Bronisława i Marii Sapiń-
skich o bł. Boże dla cr. 
800 + Janina Nowacka  
/greg.16/ 
1800 + Bogusław Jarzę-
bowski w 7 r.śm. 
19 października, środa;  

700 + Janina Nowacka  
/greg.17/ 
800 + Jan i Helena Żelazo, 
Zofia Kasprzak, cr. Żelazo 
i Rutkowskich  
1800  zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, ojczyź-
nie  i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, aby 

INTENCJE MSZALNE 

29 Niedziela  
Zwykła  

16.10.2011 

16 października, 29 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Janina Nowacka  
/greg.14/ 
830 + Józef, Marianna 
Milik, Mieczysław i Hen-
ryk  
1000 + Piotr Dorabialski w 
7 r.śm. 
1130 + Stefania i Edward 
Darkowscy, cr. Darkow-
skich i Popielskich 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Mikołaj Fic, Szymon 
Wirtek; - dz. w 45 r. ślubu 
Marka i Reginy z prośbą o 
potrzebne łaski i opiekę 
Bożą na dalsze lata; - w 
int. nowożeńców: Patryka 
i Małgorzaty o Boże bł. i 
potrzebne łaski i dar rodzi-
cielstwa; - dz.-bł. w int. 
Teresy w 80 urodziny z 
prośbą o dalsze łaski dla 
niej i cr.; - dz.-bł. w 20 r. 
ślubu Macieja i Anety z 
prośbą o bł. Boże dla cr.; - 
o zdrowie dla Jerzego; - o 
szczęśliwą operację dla 
Elżbiety; + Jadwiga i 
Tadeusz Wolniccy; + 
Bolesława (k), Piotr, Wła-
dysław i Zdzisław; + Ja-
dwiga i Wacław Domań-
scy, Małgorzata Siere-
wicz;  
1800 – o Boże bł. dla Ja-
dwigi, + Edward Cacko z 
racji imienin 

Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o zdrowie dla 
Małgorzaty i Stefanii i 
potrzebne łaski; - dz. w 1 
urodziny Kamili z prośbą 
o bł. Boże dla niej i rodzi-
ców; + Marek Sobieraj; + 
Czesław Mitrus; + Jan i 
Helena Buczyńscy w 
r.śm.;  
20 października, czwar-
tek; Św. Jana Kantego, 
prezbitera, wspomnienie 

700 + Mariusz Wicik, cr. 
Lechów i Wicików 
800 + Janina Nowacka  
/greg.18/ 
1800 + Ryszard, Jerzy, 
Aleksander i Marian  
21 października, piątek; 

Bł. Jakuba Strzemię, 
biskupa, wspomnienie 

700 – dz. z prośbą o dalszą 
opiekę dla Jacka i Tamara 
w 1 r. ślubu 
800 + Janina Nowacka  
/greg.19/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Jan, Zofia, Jan, 
Stanisław, Krystyna i 
Stanisława (k) Brama, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 29 Niedzielę Zwykłą  

16.10.2011 r. 
 
• W dniu dzisiejszym przypada 33. r. 
wyboru Karola Kard. Wojtyły na pa-
pieża. „Nie lękajcie się otworzyć 
drzwi Chrystusowi”.  

• W najbliższą środę wspomnienie bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki - wikariusza 
naszej parafii. 

• Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 
przyjmujemy tylko w zakrystii i kan-
celarii. Wieczorne Msze święte - w 
listopadzie codziennie, w ciągu roku 
w każdy piątek - odprawiane są w in-
tencjach wspominkowych.  

• Przez cały październik modlimy się 
na Różańcu. Zapraszamy na Nabo-
żeństwa Różańcowe codziennie o 
godz. 17.15. 

• Nabożeństwo Różańcowe prowa-
dzone przez dzieci w każdą środę 
października o godz. 17.15. 

• 22 października - w sobotę - w pierw-
sze liturgiczne wspomnienie bł. Jana 
Pawła II zostanie uroczyście poświę-
cony i zawieszony w kaplicy MB 
Częstochowskiej obraz naszego Wiel-
kiego Rodaka. Wszystkich parafian 
serdecznie zapraszamy na mszę św. 
na godz. 18.00! 

Iz 45,1.4-6 
Pośród narodów 
głoście chwałę Pana 
1 Tes 1,1-5b 
Mt 22,15-21 

Wtedy faryzeusze 
odeszli i naradzali 
się, jak by podchwy-
cić Go w mowie. 
Posłali więc do Nie-
go swych uczniów 
razem ze zwolennika-
mi Heroda, aby Mu 
powiedzieli: Nauczy-
cielu, wiemy, że je-
steś prawdomówny i 
drogi Bożej w praw-
dzie nauczasz. Na 
nikim Ci też nie zale-
ży, bo nie oglądasz 
się na osobę ludzką. 
Powiedz nam więc, 
jak Ci się zdaje? Czy 
wolno płacić podatek 
Cezarowi, czy nie? 
Jezus przejrzał ich 
przewrotność i rzekł: 
Czemu Mnie wysta-
wiacie na próbę, ob-
łudnicy? Pokażcie Mi 
monetę podatkową! 
Przynieśli Mu dena-
ra. On ich zapytał: 
Czyj jest ten obraz i 
napis? Odpowiedzie-
li: Cezara. Wówczas 
rzekł do nich: Oddaj-
cie więc Cezarowi to, 
co należy do Cezara, 
a Bogu to, co należy 
do Boga. 



• Ofiary składane na tacę za tydzień - 
23.10 - będą przeznaczone na potrze-
by misyjne. 

• Przypominamy, że można już rezer-
wować intencje mszalne na rok 20-
12. 

• Uczniów klas III gimnazjalnych i 
starszą młodzież - ale tylko z naszej 
parafii - która pragnie przygotowy-
wać się do przyjęcia sakr. Bierzmo-
wania zapraszamy dziś na pierwsze 
spotkanie wraz z rodzicami na mszę 
św. o godz. 16.30 w dolnej kaplicy. 

• Msza św. dla dzieci, które przystąpią 
do Pierwszej Komunii św. i ich Ro-
dziców będzie odprawiona w przyszłą 
niedzielę o godz. 16.30 w dolnej ka-
plicy. Zapraszamy! 

• Przypominamy o istnieniu blogu 
związanego z parafialną Salve Regi-
na i jednocześnie zachęcamy do za-
poznania się z nowym, powakacyj-
nym numerem naszej gazetki.  
Adres blogu: 
www.sr46.blogspot.com  

• Zachęcamy do włączania się do Kru-
cjaty Różańcowej za naszą Ojczy-
znę - deklaracje na stoliku pod chó-
rem. 

• W kiosku parafialnym są do nabycia 
filmy DVD o błogosławionym Janie 
Pawle II. 

XXIX Niedziela zwykła – 
16.10 

 
 Zadania 

 
 Cała rzeczywistość ziemska 
jest zadana człowiekowi do 
uświęcenia jej prawdą, poko-
jem i miłością. To dawanie 
świadectwa w duchu prawdy, 
pokoju i miłości jest służbą, 
do której zobowiązuje nas 
uczestnictwo w społeczności 
Chrystusa. Tylko człowiek 
modlący się pojmuje wielkość 
tej misji. Słowa św. Pawła w 
dzisiejszym liście do Tessalo-
niczan pozwalają nam lepiej 
poznać wewnętrzną istotę 
Wspólnoty wierzących, czyli 
Kościoła. Nie jest on zwy-
kłym stowarzyszeniem, lecz 
dziełem całej Trójcy Świętej, 
w imię której jesteśmy powo-
łani do tej wspólnoty w czasie 
Chrztu św. Za tę Wspólno-
tę=Kościół odpowiedzialni 
jesteśmy całym swoim ży-
ciem. Kościół zaś, dla zacho-
wania swojego dynamizmu, 
siły i żywotności – musi być 
misyjny. „Wszyscy wierni, 
jako członkowie żywego 
Chrystusa wcieleni i upodob-
nieni do Niego przez Chrzest, 
Bierzmowanie i Eucharystię 
zobowiązani są do współpracy 
w szerzeniu i rozwoju Jego 
Ciała…Winni mieć żywą 
świadomość odpowiedzialno-
ści swojej za świat… i po-
święcić swe siły dziełu jego 
ewangelizacji” (Dekret misyj-
ny). To my jesteśmy powoła-
ni, by za naszym pośrednic-
twem coraz więcej dobra 
realizowało się w całym 
świecie, a każdy nasz dobry 
czyn ma wartość nieskończo-
ną. Właśnie możność życia w 
prawdzie, pokoju i miłości 
jest drogą do Boga Ojca. Tak 
nas uczył i przykład dawał 
Błogosławiony nasz Papież 
Jan Paweł 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. 

Kazimierz, Stanisław i 
Stanisława (k) Gańko, 
Eugenia i Stanisław Mile-
wscy;  
22 października, sobota;  
700 – o Boże bł. i zdrowie 
dla Karola, Dominika i 
Jana z okazji ur. za wsta-
wiennictwem bł. JP II 
800 + Janina Nowacka  
/greg.20/ 
1800 + Zofia i Antoni 
Wiśniewscy 
23 października, 30 NIE-

DZIELA ZWYKŁA  
700 + Aleksander i Anasta-
zja Baranowie 
830 + Irena Fabierkiewicz 
w 30 r.śm. i cr. Fabierkie-
wiczów 

830 + Janina Nowacka  
/greg.21/ 
1000 + Alfreda (k) i Tade-
usz Tokarscy  
1130 + Bogdan Narbutt w 
12 r.śm. 
1300 + Wacław Zając w 25 
r.śm. 
1300 – dz.-bł. w 40 r. ślubu 
Janusza i Danuty z prośbą 
o bł. Boże dla cr. oraz o 
Boże bł., zdrowie i po-
trzebne łaski dla Małgo-
rzaty i Mariusza z okazji 
30 r. ślubu 
1630 wolna 
1800 + Lucyna, Włady-
sław, Laura, Eugeniusz, 
Stanisław, Tadeusz, Tele-
sfor, Jadwiga, Janina, 
Zofia, Krystyna i Wanda 

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. 


