
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.8/ 
1800 + Anna Frydrych, 
Zbigniew Modliński, 
Stanisław Weseli i zm. z 
rodz. 
1800 + Wiera Zagrodzka  
/greg.1/ 
9 października, wtorek, 
Bł. Wincentego Kadłub-

ka, b-pa, wspomnienie 
700 + Maria Zarzecka  
800 – dz.-bł. z prośbą o 
bł. BoŜe dla rodziny 
Grzegorza  
1800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.9/ 
1800 + Wiera Zagrodzka  
/greg.2/ 
10 października, środa 

700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.10/ 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za Kru-
cjatę RóŜańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
KrzyŜowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-

INTENCJE MSZALNE 

XXVII Niedziela 
Zwykła 

07.10.2012 

7 października, 27 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Halina Godlewska 
w 3 r.śm. – w int. Para-
fian  
830 – o bł. BoŜe dla 
członków Rodziny Ró-
Ŝańcowej oraz ich rodzin 
i Ŝycie wieczne dla zm. 
braci z męskiej RóŜy: 
Henryka Mudanta, Tade-
usza Szymborskiego, 
Józefa Pełki, Stanisława 
Zająca i Jana Ostrow-
skiego  
1000 – w intencjach Ojca 
św., Kościoła, Ojczyzny, 
Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-

nika  
1130 + zm. z rodz. Ma-
kulców 
1300 zbiorowa: - w int. 
Maćka z okazji 18 uro-
dzin; - dz. za wspólnie 
przeŜyte 35 lat przez 
Zofię i Konrada z prośbą 
o dalszą opiekę; - o zdro-
wie dla Jana i Jacka Kali-
nowskich i za + Bolesław 
Woźniak, Wincenty i 
Barbara Kalinowscy; 
1800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.7/ 

8 października,  
poniedziałek 

700 – w int. Parafian  

górskie; - o zdrowie i 
potrzebne łaski dla Danu-
ty Gańko; - o zdrowie dla 
Wiesi i potrzebne łaski; + 
Edward Saganek z okazji 
imienin; + Tadeusz 
Sieczkowski w 37 r.śm.; 
+ dusze w czyśćcu cier-
piące; + cr. Jóźwików, 
Kozłowskich, Dygasów, 
Nadolskich; 
1800 + Wiera Zagrodzka  
/greg.3/ 

11 października,  
czwartek 

700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.11/  
800 + Stanisław Stoberski 
w 21 r.śm. i cr. Skotar-
skich 
1800 + Henryk Andrzej 
Francman w 30 dniu po 
śm. 
1800 + Wiera Zagrodzka  
/greg.4/ 
12 października, piątek 
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.12/ 
800 + Eugeniusz w 7 
r.śm., Marianna, Jan, 
Aleksander, Aleksandra 
(k) i Edmund  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXVII Niedzielę Zwykłą 

07.10.2012 r. 
 
•  Ofiary składane dziś na tace przeznaczone są na 

Caritas naszej diecezji. 
•  Uroczyste rozpoczęcie ogłoszonego w Kościele 

Roku Wiary odbędzie się w naszej parafii w 
przyszłą niedzielę 14 października. W tym okre-
sie szczególną uwagę koncentrujemy na Piśmie 
Świętym,  Katechizmie Kościoła Katolickiego 
oraz Dokumentach Soboru Watykańskiego Dru-
giego.  

•  Serdecznie witamy w naszej wspólnocie para-
fialnej O. Marka SAC - misjonarza. Na prośbę 
Pasterza naszej Diecezji Abpa Henryka Hosera 
O. Marek prowadzi  animację misyjną przybliŜa-
jąc nam wszystkim działalność polskich misjo-
narzy w parafii Kambia w Sierra Leone. Jutro 
O. Marek spotka się z uczniami i uczennicami 
Szkoły Podstawowej nr 218 

•  Przez cały miesiąc październik nasza modlitwa 
indywidualna, rodzinna i parafialna koncentruje 
się na RóŜańcu. Do wspólnego odmawiania 
RóŜańca 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 
dziesiątka róŜańca i sprawowana Msza św. w 
int. Ojczyzny. Zapraszamy! 

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

•  W piątek - 28.09 - rozpoczęły się w naszej para-
fii Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w 
Duchu św. (REO). Spotkania będą się odbywać 
w kolejne piątki o godz. 19.00  w dolnej kaplicy 
- wejście od strony kancelarii parafialnej lub od 

Rdz 2,18-24 

Niechaj nas zawsze 
Pan Bóg błogosławi 
Hbr 2,9-11 

Mk 10,2-16 

Faryzeusze przystąpili do 
Jezusa i chcąc Go wystawić 
na próbę, pytali Go, czy 
wolno męŜowi oddalić Ŝonę. 
Odpowiadając zapytał ich: 
Co wam nakazał MojŜesz? 
Oni rzekli: MojŜesz pozwolił 
napisać list rozwodowy i 
oddalić. Wówczas Jezus 
rzekł do nich: Przez wzgląd 
na zatwardziałość serc 
waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na począt-
ku stworzenia Bóg stworzył 
ich jako męŜczyznę i kobie-
tę: dlatego opuści człowiek 
ojca swego i matkę i złączy 
się ze swoją Ŝoną, i będą 
oboje jednym ciałem. A tak 
juŜ nie są dwoje, lecz jedno 
ciało. Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie 
rozdziela! W domu ucznio-
wie raz jeszcze pytali Go o 
to. Powiedział im: Kto 
oddala Ŝonę swoją, a bierze 
inną, popełnia cudzołóstwo 
względem niej. I jeśli Ŝona 
opuści swego męŜa, a wyj-
dzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo. Przynosili Mu 
równieŜ dzieci, Ŝeby ich 
dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. 
A Jezus, widząc to, oburzył 
się i rzekł do nich: Pozwól-
cie dzieciom przychodzić do 
Mnie, nie przeszkadzajcie 
im; do takich bowiem naleŜy 
królestwo BoŜe. Zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie 
przyjmie królestwa BoŜego 
jak dziecko, ten nie wejdzie 
do niego. I biorąc je w 
objęcia, kładł na nie ręce i 
błogosławił je. 



strony kościoła i schodami do samego dołu i na 
lewo do końca korytarza. 

•  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 rodzi-
ny, mieszka w sąsiedztwie, pracuje bądź uczy 
się z Tobą - to przyjdź najlepiej razem z nią. 
Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na jej wąt-
pliwości! 

•  13 października o godz. 10.00 odbędzie się 
spotkanie modlitewne wszystkich zelatorów 
Kół RóŜańcowych z trzech dekanatów /w tym 
anińskiego/ w par. Św. Wincentego a Paulo w 
Otwocku.  

•  Tradycyjnie co roku obchodzimy Dzień Dzięk-
czynienia za osobę i pontyfikat bł. Jana Pawła 
II. Dzień Dziękczynienia będzie w przyszłą nie-
dzielę 14 października.  

•  Z okazji przypadającego w niedzielę 14 paź-
dziernika Dnia Edukacji Narodowej Ŝyczymy 
Siostrom Katechetkom; Siostrze Paulinie i Sio-
strze Teresie, Katechetce; Pani Monice, Dyrek-
cjom Szkół, Nauczycielom, Wychowawcom, 
Pedagogom i wszystkim Pracownikom Szkół 
błogosławieństwa BoŜego, zdrowia i satysfakcji 
z pełnionej słuŜby. 

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

•  Za dwa tygodnie - 21.10 - o godz. 16.30 w dol-
nej kaplicy  msza św. dla kandydatów do sakr. 
Bierzmowania - rozpoczniemy drugi rok na-
szych przygotowań. 

•  Zapraszamy do zakrystii po mszach św. i do 
kancelarii parafialnej w tygodniu chętnych do 
zamawiania intencji mszalnych na rok 2013. 

XXVII Niedziela zwykła – 
7.10  

(Tydzień Miłosierdzia) 
 

 Miłość łączy 
 
 TuŜ przed Ewangelią 
śpiewaliśmy dziś: „JeŜeli 
miłujemy się wzajemnie, 
Bóg w nas mieszka i miłość 
ku Niemu jest w nas dosko-
nała”. W pierwszą niedzie-
lę października rozpoczy-
namy Tydzień Miłosier-
dzia, a ten śpiew przed 
Ewangelią niech będzie 
treścią naszych myśli i 
działania. Bogu bogatemu 
w miłosierdzie błogosła-
wiony PapieŜ Jan Paweł II 
poświęcił odrębną encykli-
kę. W niej czytamy: „KrzyŜ 
stanowi najgłębsze pochy-
lenie się Bóstwa nad czło-
wiekiem, nad tym co czło-
wiek, zwłaszcza w chwi-
lach trudnych i bolesnych, 
nazywa swoim losem. 
KrzyŜ stanowi jakby do-
tknięcie odwieczną miło-
ścią najboleśniejszych ran 
egzystencji człowieka”. 
Nikt i nic nie moŜe nas 
zwolnić z osobistego świa-
dectwa naszej wiary. Dziś 
musimy starannie wykorzy-
stać nasze moŜliwości, by 
ulŜyć bliźnim w niedoli, by 
oŜywiać naszą serdeczną 
wnikliwość w warunki 
duchowe i materialne bliź-
nich, by dobrze czynić 
wszystkim. Pozwólmy 
ubogim – jak dzieciom z 
dzisiejszej Ewangelii – 
odczuć bliskość Jezusa, 
bliskość Królestwa BoŜego, 
„kto nie przyjmie Króle-
stwa BoŜego, jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego”. 



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. 

1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Michał 
Misztal, Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz;  
1800 + Wiera Zagrodzka  
/greg.5/ 
13 października, sobo-
ta, Bł. Honorata Koź-
mińskiego, prezbitera, 

wspomnienie 

700 – w int. Parafian 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.13/ 
1800 zajęta 
1800 + Wiera Zagrodzka  
/greg.6/ 

14 października, 28 
NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 + Jadwiga Pawelska 

830 zajęta  
830 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.14/  
1000 + Jan Płoński w 14 
r.śm., jego dziadkowie, 
rodzice, teściowie, bra-
cia, siostry i szwagrowie  
1130 + Jan, Zofia, Jan, 
Stanisław, Krystyna i 
Stanisława (k) Brama, 
Kazimierz, Stanisław i 
Stanisława (k) Gańko, 
Eugenia i Stanisław Mi-
lewscy 
1300 + Jadwiga i Edward 
Woźniak i GraŜyna Nie-
wiadomska 
1800 zajęta 
1800 + Wiera Zagrodzka  
/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. 


