
czyk i Piotr Dorabial-
ski /24/ 
1800 + Apolonia Sikora i 
zm. z rodziny 

25 września, wtorek, 
Bł. Władysława 

z Gielniowa, prezbite-
ra, wspomnienie 

700 + S. Agnieszka Anie-
la Bednarek 
800 + Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-
czyk i Piotr Dorabial-
ski /25/ 
1800 + Halina, Wiesław i 
Wacław Krauze, zm. z 
rodz. Krauzów i Litwi-
nów, Marian Antosik 

26 września, środa 
700 + S. Teresa Cech 
800 + Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-
czyk i Piotr Dorabial-
ski /26/ 
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-
cjatę Różańcową, aby 

INTENCJE MSZALNE 

XXV Niedziela 
Zwykła 

23.09.2012 

23 września, 25 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-
czyk i Piotr Dorabial-
ski /23/ 
830 + Czesław, Dobie-
sław, Lucyna i Emilia 
Czytańscy w 28 r.śm., 
Piotr, Stanisława (k) i 
Jerzy Mossakowscy w 
40 r.śm. 
1000 + kap. Tadeusz 
Zachara w r. bitwy pod 
Bzurą 
1130 + Piotr Dobrzyński 
w 18 r.śm. i zm. z rodz. 
Skorupków 
1300 – o bł. Boże, po-
trzebne dary i zdrowie 
dla Agaty z okazji 18 
urodzin  
1300 – dz.-bł. w 34 r.śm. 
ślubu Barbary i Janusza 
z prośbą o bł. Boże dla 
Małgorzaty w 15 urodzi-
ny 
1800 – o Boże bł. i wszel-
kie potrzebne łaski dla 
Marii Ewy i jej rodziny 

24 września,  
poniedziałek 

700 – w int. Parafian  
800 + Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-

Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; + za dusze w cz. 
cierpiące; + Stanisław i 
Melania Wojciechowscy, 
Iza Świderska i wszyscy 
z rodz. Wojciechowskich 
i Brodowskich;  
27 września, czwartek, 
Św. Wincentego 

a Paulo, prezbitera, 
wspomnienie 

700 – dz.-bł. w 6 urodziny 
Julii z prośbą o zdrowie, 
bł. Boże i potrzebne łaski 
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
Piotr Dorabialski /27/ 
1800 + Genowefa w 20 
r.śm. i Jan w 22 r.śm. 
Karczewska, cr. Zdziebo-
rskich i Karczewskich 
28 września, piątek, Św. 
Wacława, męczennika, 

wspomnienie 
700 + Halina, Benedykt, 
Helena i Edward  
800 + Piotr, Helena, Alek-
sander i Edmund Przycz-
ka, Beata Krawczyk i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXV Niedzielę Zwykłą 

23.09.2012 r. 
 
•  Z okazji Dnia Środków Społeczne-
go Przekazu w ostatnią niedzielę 
wspieraliśmy Radio Warszawa - roz-
głośnię naszej diecezji. Ks. Grzegorz 
Walkiewicz Dyrektor Naczelny Ra-
dia Warszawa 106,2 FM wyraża 
wdzięczność za wsparcie tej akcji.  

•  Wczoraj zakończył praktyki akolic-
kie kleryk V roku Mariusza - alumn 
naszego Wyższego Seminarium Du-
chownego. Niech nasza modlitwa 
wspiera go w drodze do kapłaństwa. 

•  Dziś ukazał się nowy - powakacyjny 
numer naszej parafialnej gazetki Sa-
lve Regina. Ma nową szatę graficzną 
i rozkładówkę. W związku z kończą-
cym się tygodniem Środków Społecz-
nego Przekazu szczególnie zachęca-
my do jego lektury. 

•  Dziś po mszach św. zapraszamy 
wszystkich, którzy zgłosili się na 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej, po 
numery kont, na które należy dokonać 
wpłat związanych z wyjazdem.  

• W sobotę 29 września obchodzić bę-
dziemy święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki katedralnej Świętych Micha-
ła Archanioła i Floriana Męczennika 

Mdr 2,12.17-20 
Pan podtrzymuje 
całe moje życie 
Jk 3,16-4,3 
Mk 9,30-37 

Jezus i Jego uczniowie 
podróżowali przez Gali-
leę, On jednak nie 
chciał, żeby kto wie-
dział o tym. Pouczał 
b o w i e m  s w o i c h 
uczniów i mówił im: 
Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi. Ci 
Go zabiją, lecz zabity po 
trzech dniach zmar-
twychwstanie. Oni jed-
nak nie rozumieli tych 
słów, a bali się Go py-
tać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w 
domu, zapytał ich: O 
czym to rozprawialiście 
w drodze? Lecz oni 
milczeli, w drodze bo-
wiem posprzeczali się 
między sobą o to, kto z 
nich jest największy. On 
usiadł, przywołał Dwu-
nastu i rzekł do nich: 
Jeśli kto chce być 
pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i 
sługą wszystkich! Po-
tem wziął dziecko, po-
stawił je przed nimi i 
objąwszy je ramionami, 
rzekł do nich: Kto przyj-
muje jedno z tych dzieci 
w imię moje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmu-
je Mnie, lecz Tego, 
który Mnie posłał. 



•  Wieczory dla narzeczonych to kurs 
przygotowujący do sakramentu mał-
żeństwa na który zapraszają animato-
rzy z Rodziny Rodzin. Spotkania od-
bywać się będą w kolejne 9. śród po-
czynając od 10 października w 
Ośrodku Duszpasterskim Rodziny 
Rodzin w Warszawie przy ul. Łazien-
kowskiej 14, w godzinach 19.00-
21.30. Zapisy telefonicznie 22 628 64 
36, 601 284 260 lub mailem narze-
czeni@malzenstwo.pl 

•  Na nieodpłatny kurs komputerowy 
zaprasza Biblioteka Publiczna dziel-
nicy Wawer. Zajęcia będą prowadzo-
ne od 1 i 3 października w Międzyle-
siu w Wypożyczalni Publicznej przy 
ul. Żegańskiej 1 i od 5 października w 
Bibliotece przy ul. Trawiastej 10. 

•  Dziś już informujemy, że uroczysta 
I Komunia św. w naszej parafii bę-
dzie miała miejsce 26.05.2013 r. o 
godz. 10.00 

•  W najbliższy piątek - 28.09 - o godz. 
19.00 rozpoczną się w naszej parafii 
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odno-
wy w Duchu św. (REO). Odbywać 
się będą w dolnej kaplicy - wejście od 
strony kancelarii parafialnej lub od 
strony kościoła i schodami do samego 
dołu i na lewo do końca korytarza. 

XXV Niedziela zwykła – 
23.09 

 
 Z Chrystusem  
i w Chrystusie 

 
 Chrystus zmartwychwstały 
żyje wśród nas. Jego zbaw-
cza moc – słów i czynów, 
w sakramentach świętych i 
w liturgii, jest nam zawsze 
i wszędzie dostępna. Ale 
my potrzebujemy dużo 
czasu, aby Go poznać i 
pójść Jego drogą i dawać 
świadectwo, że Pan jest z 
nami. On mówi do nas też: 
„Jeśli kto chce być pierw-
szym, niech będzie ostat-
nim ze wszystkich i sługą 
wszystkich”. W dzisiejszej 
niedzieli te słowa Chrystu-
sa są szczególnie do wyko-
rzystania w budowaniu 
Królestwa Bożego. We 
wszystkich dokumentach 
podkreśla Kościół, że środ-
ki społecznego przekazu 
trzeba uznać za dar Boży o 
nieograniczonym prawie 
zasięgu działania. Środki te 
mogą z powodzeniem 
służyć kontynuowaniu 
dzieła stwarzania i odku-
pienia. Z powodzeniem 
mogą również pełnić rolę 
dialogu z Bogiem i między 
ludźmi – wybierając dobro, 
a protestując przeciwko 
złu. Mogą umożliwiać 
także dzielenie się ze 
wszystkimi mieszkańcami 
ziemi swoimi radościami i 
smutkami. Chrześcijańskie-
go „odbiorcę” tych środ-
ków winna cechować też 
aktywność między twórcą i 
odbiorcą programu, musi 
on widzieć i reagować 
komu, czemu i jak służą.  



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 
Księża Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra Elżbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika Żukowska-Gardzińska 

kom. 608 033 160,  
e-mail; dominika.zukowska@wp.pl 

 
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. 

Piotr Dorabialski /28/ 800 
zajęta 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: +  

29 września, sobota, 
Św. archaniołów Mi-

chała, Gabriela 
i Rafała, święto 

700 + Marianna, Henryk, 
Marian i Weronika Za-
rzyccy 
800 + Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-
czyk i Piotr Dorabial-
ski /29/ 
1800 + Wacław Zając 

30 września, 26 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 – w int. Parafian  
830 + Michał Strulak  
1000 – o rozwój i postępy 
nowej ewangelizacji w 
krajach od wieków 
chrześcijańskich i aby 
obchody Światowego 
Dnia Misyjnego były 
okazją do odnowy zaan-
gażowania w dzieło 
ewangelizacji 
1130 + Wacław Borowski 
z okazji imienin 
1300 + Halina, Szczepan i 
zm. z cr. 
1800 + Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-
czyk i Piotr Dorabial-
ski /30/ 

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. 


