
2 października,  
wtorek, Świętych 
Aniołów StróŜów, 
wspomnienie 

700 + Wacław Roma-
nowicz w 3 r.śm., cr. 
Romanowiczów  
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.2/ 
1800 + Jan Omieciński 
w 27 r.śm. 

3 października,  
środa, ŚW. ARCHA-
NIOŁÓW MICHA-
ŁA, GABRIELA I 

RAFAŁA 
700 – o bł. BoŜe i 
wszelkie potrzebne 
łaski dla S. Rafaeli 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.3/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatę 
RóŜańcową, aby Pol-
ska była wierna Bogu, 

INTENCJE MSZALNE 

XXVI Niedziela 
Zwykła 

30.09.2012 

30 września, 26 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – w int. Parafian  
830 + Michał Strulak  
1000 – o rozwój i po-
stępy nowej ewangeli-
zacji w krajach od 
wieków chrześcijań-
skich i aby obchody 
Światowego Dnia Mi-
syjnego były okazją do 
odnowy zaangaŜowa-
nia w dzieło ewangeli-
zacji 
1130 + Wacław Borow-
ski z okazji imienin 
1300 + Halina, Szcze-
pan i zm. z cr. 
1800 +Piotr, Helena, 
Aleksander i Edmund 
Przyczka, Beata Kraw-
czyk i Piotr Dora-
bialski/30/ 

1 października,  
poniedziałek, Św. 

Teresy od Dzieciątka 
Jezus, dziewicy i dra 

K-a, wspomnienie 
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.1/  
800 – o zdrowie i bł. 
BoŜe dla Michała  
1800 + Apolonia Sikora 

 

KrzyŜowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; + Danuta 
Łysik;  

4 października, 
czwartek, Św. Fran-
ciszka z AsyŜu, wspo-

mnienie 
700 + Henryk w 1 r.śm. 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.4/ 
1800 + Renata Bojanek 
i Józef Zajda 

5 października,  
piątek, Św. Faustyny 
Kowalskiej, dziewicy, 

wspomnienie 

700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.5/ 
800 + za dusze w cz. 
cierpiące 
1630 + Józef Zajda i 
Renata Bojanek  
1800 zbiorowa za 
zmarłych:  

6 października,  
sobota 

700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.6/ 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXVI Niedzielę Zwykłą 

30.09.2012 r. 
 
•  Ukazał się nowy - powakacyjny numer naszej 

parafialnej gazetki Salve Regina. Ma nową szatę 
graficzną i rozkładówkę. Zachęcamy do jego lek-
tury. 

•  Od jutra rozpoczyna się październik, a wraz z nim 
NaboŜeństwa RóŜańcowe.  
Zapraszamy codziennie o godz. 17.15! 

•  NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w kaŜdą środę października o godz. 
17.15. 

•  Dodatkowo w kaŜdą pierwszą niedzielę m-ca o 
godz. 16.00 w dolnej kaplicy odmawiana jest dzie-
siątka róŜańca i sprawowana Msza św. w int. 
Ojczyzny. Zapraszamy! 

•  W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i 
Sobota m-ca. W czwartek adoracja Najświętszego 
Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia BoŜego od 
godz. 15.00, msze św. w piątek o godz. 7, 8, 16.30 
i 18. W sobotę zapraszamy do odmówienia RóŜań-
ca św. o godz. 6.30.  

•  Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asy-
Ŝu /04.10/ zapraszamy na wspólne naboŜeństwo 
połączone z błogosławieństwem zwierząt w nie-
dzielę 7 października na godz. 16.00 przy ołtarzu 
polowym przy figurze św. Franciszka. 

•  W miniony piątek - 28.09 - rozpoczęły się w na-
szej parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odno-
wy w Duchu św. (REO). Spotkania będą się od-
bywać w kolejne piątki o godz. 19.00  w dolnej 
kaplicy - wejście od strony kancelarii parafialnej 
lub od strony kościoła i schodami do samego dołu 
i na lewo do końca korytarza. 

•  W przeddzień święta Matki BoŜej RóŜańcowej, 
zwanym dawniej świętem Matki BoŜej Zwycię-
skiej (w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Lepanto), 
we współpracy z „Krucjatą RóŜańcową za Ojczy-
znę” zapraszamy na Mszę Św., którą dnia 6 paź-
dziernika br. o godz. 18.00 odprawi Bp Kazimierz 
Romaniuk w Bazylice Katedralnej na Pradze. Po 

Lb 11,25-29 

Nakazy Pana są ra-
dością serca 
Jk 5,1-6 

Mk 9,38-43.45.47-48 

Wtedy Jan powiedział do 
Jezusa: Nauczycielu, wi-
dzieliśmy kogoś, kto nie 
chodzi z nami, jak w Twoje 
imię wyrzucał złe duchy, i 
zabranialiśmy mu, bo nie 
chodził z nami. Lecz Jezus 
odrzekł: Nie zabraniajcie 
mu, bo nikt, kto czyni cuda 
w imię moje, nie będzie 
mógł zaraz źle mówić o 
Mnie. Kto bowiem nie jest 
przeciwko nam, ten jest z 
nami. Kto wam poda kubek 
wody do picia, dlatego Ŝe 
naleŜycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, 
nie utraci swojej nagrody. 
Kto by się stał powodem 
grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu 
byłoby lepiej uwiązać ka-
mień młyński u szyi i wrzu-
cić go w morze. Jeśli twoja 
ręka jest dla ciebie powo-
dem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do Ŝycia wiecz-
nego, niŜ z dwiema rękami 
pójść do piekła w ogień 
nieugaszony. I jeśli twoja 
noga jest dla ciebie powo-
dem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie, chro-
mym wejść do Ŝycia, niŜ z 
dwiema nogami być wrzu-
conym do piekła. Jeśli twoje 
oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest 
dla ciebie jednookim wejść 
do królestwa BoŜego, niŜ z 
dwojgiem oczu być wrzuco-
nym do piekła, gdzie robak 
ich nie umiera i ogień nie 
gaśnie. 



Mszy Św. wyruszy Marsz RóŜańcowy do Archi-
katedry warszawskiej. 

•  JuŜ 8 października zapraszamy na pierwsze w 
tym roku spotkanie grupy dyskusyjno-
modlitewnej "Porozmawiajmy o Kościele". 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.30, zaraz po 
adoracji. Zapraszamy wszystkich tych, którym 
nieobojętna jest sytuacja ludzi określających się 
najczęściej jako: wierzący-niepraktykujący. Jeśli 
znasz taką osobę - jest członkiem Twojej rodziny, 
mieszka w sąsiedztwie, pracuje bądź uczy się z 
Tobą - to przyjdź najlepiej razem z nią. Wspólnie 
spróbujemy odpowiedzieć na jej wątpliwości! 

•  Za dwa tygodnie - 14.10 - o godz. 16.30 w dolnej 
kaplicy  msza św. dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. 
Obecność rodziców i dzieci obowiązkowa.  

•  Wieczory dla narzeczonych to kurs przygotowu-
jący do sakramentu małŜeństwa na który zaprasza-
ją animatorzy z Rodziny Rodzin. Spotkania odby-
wać się będą w kolejne 9. śród poczynając od 10 
października w Ośrodku Duszpasterskim Rodziny 
Rodzin w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 14, 
w godzinach 19.00-21.30. Zapisy telefonicznie 22 
628 64 36, 601 284 260 lub e-mailem: narzecze-
ni@malzenstwo.pl 

•  Przypominamy, Ŝe uroczysta I Komunia św. w 
naszej parafii będzie miała miejsce 26.05.2013 r. o 
godz. 10.00. 

•  Do wtorku 2 października włącznie, specjalne 
wydanie tygodnika Gazeta Polska! Do gazety 
zostały dołączone 2 filmowe wywiady które prze-
prowadził Dominik Tarczyński z egzorcystą waty-
kańskim o. Gabriele Amorthem. W dwóch filmach 
które powstały w 2010 oraz 2011 roku egzorcysta 
watykański opowiada o kulisach pracy egzorcy-
stów, opisuje konkretne przypadki opętań oraz 
przestrzega przed róŜnymi współczesnymi forma-
mi okultyzmu i magii. Wstrząsające rozmowy 
zostały zarejestrowane w miejscu gdzie odprawia-
ne są egzorcyzmy!  
Gorąco zachęcamy do nabycia GP! 

•  Od jutra - w poniedziałek - zapraszamy do kance-
larii parafialnej chętnych do zamawiania intencji 
mszalnych na rok 2013. 

XXVI Niedziela zwykła – 
30.09 

 
 Samo Ŝycie 

 
 Liturgia Słowa dzisiejszej 
niedzieli ukazuje nam 
rozterkę i zmagania czło-
wieka między zazdrością 
ludzką, a wspaniałomyślno-
ścią BoŜą. Apostołowie 
zazdrościli i usłyszeli od 
Chrystusa: „kto nie jest 
przeciwko nam, ten jest z 
nami”. Jozue zazdrościł 
innym ducha BoŜego i 
MojŜesz skarcił go za to. 
Zazdrość jest grzechem 
głównym. Samo Ŝycie 
ilustruje nam tę prawdę, iŜ 
my patrząc w swoje serce, 
dostrzegamy jak jesteśmy 
osaczeni wielorakim złem, 
które nie pochodzi od Boga 
– a my nie jesteśmy zdolni 
zwalczać go skutecznie o 
własnych siłach. Nie zna-
czy to, Ŝe tylko zło jest na 
świecie i grozi ludzkości 
totalna zagłada. Są przecieŜ 
ludzie, którzy nie tylko 
widzą zło, ale czynią 
wszystko, by złu zapobie-
gać. Powstają oni, jak 
prorocy w Starym Testa-
mencie, gotowi ponieść 
najgłębsze ofiary, aby nie 
dopuścić do ostateczności. 
Nie chodzi tutaj o dosłow-
ne rozumienie słów Chry-
stusa o „gorszącym oku” 
czy „ręce”, ale o bez-
względne tępienie zła w 
kaŜdej postaci. Jakby w ich 
imieniu przemawiał dziś do 
nas św. Jakub Apostoł w 
drugim czytaniu Słowa. 
Zechciejmy je sami prze-
czytać i zastanowić się nad 
ich sensem w tym współ-
czesnym, „konsumpcyjnym 
świecie”. 



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 
KsięŜa Wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od 17.30, 
Dominika śukowska-Gardzińska 

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

 
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. 

800 zajęta 
1800 zajęta 

7 października,  
27 NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
700 + Halina Godlew-
ska w 3 r.śm. – w int. 
Parafian  
830 – o bł. BoŜe dla 
członków Rodziny 
RóŜańcowej oraz ich 
rodzin i Ŝycie wieczne 
dla zm. braci z męskiej 
RóŜy: Henryka Mu-
danta, Tadeusza Szym-
borskiego, Józefa Peł-
ki, Stanisława Zająca i 
Jana Ostrowskiego  

1000 – w intencjach 
Ojca św., Kościoła, 
Ojczyzny, Radia Ma-
ryja, TV Trwam, Na-
szego Dziennika  
1130 + zm. z rodz. Ma-
kulców 
1300 zbiorowa: - w int. 
Maćka z okazji 18 
urodzin; - o zdrowie 
dla Jana i Jacka Kali-
nowskich i za + Bole-
sław Woźniak, Win-
centy i Barbara Kali-
nowscy; 
1800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.7/ 

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. 


