
700 + ks. Wiesław Kali-
siak 
800 + Janina Nowacka  
/greg.22/ 
1800 + Stefania i Włady-
sław Osiakowie, Włodzi-
mierz Kołakowski 

25 października,  
wtorek; ŚW. ŁUKA-

SZA EWANGELISTY, 
święto 

700 + Marianna, Broni-
sława (k), Katarzyna, 
Danuta, Stefania, Roza-
lia, Tomasz, Marian, 
Henryk, Zygmunt, Woj-
ciech i zm. z cr. Rosów i 
Jedlaków 
800 + Janina Nowacka  
/greg.23/ 
1800 + Józefa (k) i Jaro-
sław Wojciechowscy i 
cr. Wojciechowskich 
26 października, środa;  
700 zajęta 
800 + Janina Nowacka  
/greg.24/ 
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; - za Kru-

INTENCJE MSZALNE 

30 Niedziela  
Zwykła  

23.10.2011 

23 października,  
30 NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
700 + Aleksander i Ana-
stazja Baranowie 
830 + Irena Fabierkiewicz 
w 30 r.śm. i cr. Fabier-
kiewiczów 
830 + Janina Nowacka  
/greg.21/ 
1000 + Alfreda (k) i Ta-
deusz 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.  
1300 – o Boże bł., zdro-
wie i potrzebne łaski dla 
Małgorzaty i Mariusza z 
okazji 30 r. ślubu 
1630 + Stanisława i Hen-
ryk Maniocha, Helena, 
Krystyna i Józef Lubel-
scy 
1800 + Lucyna, Włady-
sław, Laura, Eugeniusz, 
Stanisław, Tadeusz, 
Telesfor, Jadwiga, Jani-
na, Zofia, Krystyna i 
Wanda 
24 października, ponie-
działek; Św. Ignacego 
Antiocheńskiego, bpa i 

męcz., wspomnienie  

cjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - o zdrowie dla 
Małgorzaty i Stefanii i 
potrzebne łaski; + Marek 
Sobieraj; + Weronika i 
Alfons Wawrzyniak, 
Franciszek Nowacki, 
Marianna, Mateusz i 
Elżbieta Arlak i Jan 
Przybysz; + Ryszard 
Trzeciakowski;  
27 października, czwar-
tek; Św. Jana Kantego, 
prezbitera, wspomnienie 
700 – w int. S. Sankty 
800 + Sabina i Władysław  
800 + Janina Nowacka  
/greg.25/ 
1800 + Aleksander, Józe-
fa, Michał, Józefa, Le-
szek, Edmund i zm. z cr. 
Sowów, Kalatów 

28 października,  
piątek; Bł. Jakuba 
Strzemię, biskupa, 

wspomnienie 
700 + Janina Nowacka  
/greg.26/ 
800 + Tadeusz Więsyk, 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na 30 Niedzielę Zwykłą  

23.10.2011 r. 
 
• Ofiary składane dziś na tacę będą 
przeznaczone na potrzeby misyj-
ne. 

• Msza św. dla dzieci, które przystą-
pią do I Komunii św. i ich Rodzi-
ców będzie odprawiona dziś o 
godz. 16.30 w dolnej kaplicy. Za-
praszamy! 

• Dziś też o godz. 19.00 w naszej 
świątyni będzie będzie wystawio-
ne przedstawienie pt. „Lolek w 
ciszy Niepokalanej”. Jest to histo-
ria dzieciństwa bł. Jana Pawła II 
zagrana przez dziecięcy teatr ze 
Szkoły Podstawowej nr 218. Ser-
decznie zapraszamy! 

• Jutro 5. r. śm. Ks. Wiesława Kali-
siaka. Msza św. w jego intencji o 
godz. 7.00. Wszystkich zaprasza-
my! 

• 26.10 (najbliższa środa) o godz. 
8.30 wyruszy z naszej parafii piel-
grzymka do Gietrzwałdu przez 
Zuzelę i Grunwald.  

• Przez cały październik modlimy 
się na Różańcu. Zapraszamy na 

Wj 22.20-26 
Miłuj ę Ciebie, Pa-
nie, mocy moja 
1 Tes 1,5c-10 
Mt 22,34-40 

Gdy faryzeusze 
dowiedzieli się, że 
Jezus zamknął usta 
saduceuszom, ze-
brali się razem, a 
jeden z nich, uczo-
ny w Prawie, zapy-
tał , wystawiając 
Go na próbę: Na-
uczycielu, które 
przykazanie w Pra-
wie jest najwięk-
sze? On mu odpo-
wiedział: Będziesz 
miłował Pana Bo-
ga swego całym 
swoim sercem, 
całą swoją duszą i 
całym swoim umy-
słem. To jest naj-
większe i pierwsze 
przykazanie. Dru-
gie podobne jest do 
niego: Będziesz 
miłował swego 
bliźniego jak siebie 
samego. Na tych 
dwóch przykaza-
niach opiera się 
całe Prawo i Proro-
cy. 



Nabożeństwa Różańcowe co-
dziennie o godz. 17.15. 

• Nabożeństwo Różańcowe pro-
wadzone przez dzieci w każdą 
środę października o godz. 17.15. 

• Wypominki. Zgłoszenia zmarłych 
przyjmujemy tylko w zakrystii i 
kancelarii. Wieczorne Msze święte 
- w listopadzie codziennie, w cią-
gu roku w każdy piątek - odpra-
wiane są w intencjach wspomin-
kowych.  

• Przypominamy, że można już re-
zerwować intencje mszalne na 
rok 2012. 

• 22 października - w sobotę - w 
pierwsze liturgiczne wspomnienie 
bł. Jana Pawła II został uroczy-
ście poświęcony i umieszczony w 
kaplicy MB Częstochowskiej ob-
raz naszego Wielkiego Rodaka - 
bł. Jana Pawła II.  

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

• W kiosku parafialnym są do naby-
cia filmy DVD o bł. Janie Pawle 
II i o sanktuariach maryjnych w 
Polsce. 

XXX Niedziela zwykła – 
23.10 

 
 Fundamenty życia 

 
 Przed każdym z nas stoi 
wiele celów życiowych i 
zadań. Ale co jest najważ-
niejsze? Chcemy to wiedzieć 
dokładnie. Tak, jak wiemy 
jaka jest najstarsza kultura, 
czy najnowocześniejszy 
wynalazek. Gdybyśmy byli 
razem z Jezusem, zapewne 
zapytalibyśmy – nie obłud-
nie, jak faryzeusze z dzisiej-
s z e j  E w a n g e l i i  – 
„Nauczycielu, które przyka-
zanie w Prawie jest najwięk-
sze?” Po prostu po to, by 
bezbłędnie wiedzieć, co w 
życiu ludzkim jest najważ-
niejsze, by nie zostało zmar-
nowane. Inaczej mówiąc, co 
jest istotą życia chrześcijań-
skiego? Był czas, kiedy na 
chrześcijan wskazywano – 
„Patrzcie, jak oni się miłu-
ją!” Ich wiara miała taką 
moc, że przekonywała, 
urzekała i pociągała. Jezus 
zapytany o jedno największe 
przykazanie – daje dwie 
odpowiedzi: „Będziesz 
miłował Pana Boga swego 
… i będziesz miłował bliź-
niego swego”. W tej odpo-
wiedzi jest wspólny mia-
nownik – „będziesz miło-
wał”. I na tym „będziesz 
miłował” opiera się całe 
Prawo Boże i Prorocy, 
wszystkie nauki Apostołów i 
późniejsze prawodawstwo 
Kościoła. To przykazanie 
żyje i rozwija się przede 
wszystkim na płaszczyźnie 
„Serca”. Chrystus wyjaśnia: 
„Kto Mnie miłuje, zachowu-
je przykazania… Pełni wolę 
Ojca mego” – głębią serca 
swego. 



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. 

Feliksa (k), Piotr, Woj-
ciech i Czesław Woźnica 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: RM; - w int. Geor-
ga o zdrowie i łaskę 
wiary; + Tadeusz i Stani-
sława Gołuccy; + Ry-
szard Trzeciakowski; 

29 października,  
sobota;  

700 – o potrzebne dary 
dla ks. Tadeusza Alek-
sandrowicza z okazji 
imienin 
800 + Janina Nowacka  
/greg.27/ 
1800 zajęta 

 
 

30 października,  
31 NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
700 – dz.-bł. w 25 r. ślubu 
Władysława i Anny z 
prośbą o bł. Boże dla 
nich i Justyny i Weroniki 
830 + Jacek Kruszewski 
830 + Janina Nowacka /
greg.28/ 
1000 + ks. Wiesław Kali-
siak i zm. z KR 
1130 + Jadwiga w r śm. i 
Antoni Szelągowie 
1300 zajęta 
1800 + Ryszarda (k) 
Urawska w 10 r.śm. 

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. 


