
greg.8/ 
16 października,  

wtorek, Św. Jadwigi 
Śląskiej,  wspomnienie  

700 + Józef i Marianna 
Milik, Mieczysław i Hen-
ryk 
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.16/ 
800 + Jadwiga i zm. z cr.  
1800 + Genowefa i Antoni 
Taczalscy, Stanisława (k) 
i Wacław Dziewulscy, 
Eugenia i Bolesław śura-
wscy 
1800 + Wiera Zagrodzka /
greg.9/ 
17 października, środa, 

Św. Ignacego Antio-
cheńskiego, wspomnienie 

700 zajęta 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.17/ 
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 RóŜańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
KrzyŜowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - w int. Teresy z 
okazji imienin o zdrowie i 

INTENCJE MSZALNE 

XXVIII Niedziela 
Zwykła 

14.10.2012 

14 października, 28 
NIEDZIELA ZWYKŁA 
700 + Jadwiga Pawelska 
830 + Urszula, Stefania, 
Barbara  
830 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.14/  
1000 + Jan Płoński w 14 
r.śm., jego dziadkowie, 
rodzice, teściowie, bracia, 
siostry i szwagrowie  
1130 + Jan, Zofia, Jan, 
Stanisław, Krystyna i 
Stanisława (k) Brama, 
Kazimierz, Stanisław i 
Stanisława (k) Gańko, 
Eugenia i Stanisław Mile-
wscy 
1300 + Jadwiga i Edward 
Woźniak i GraŜyna Nie-
wiadomska 
1800 + Piotr Dorabialski w 
8 r. śm. 
1800 + Wiera Zagrodzka /
greg.7/ 
15 października, ponie-
działek, Św. Teresy od 

Jezusa, wspomnienie  
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.15/ 
700 + Jadwiga i Stefan 
800 + Jadwiga, Włady-
sław, Janina, Marian, cr. 
Grochowskich i NuŜyń-
skich 
1800 + Jadwiga Borowska 
z okazji imienin 
1800 + Wiera Zagrodzka /

potrzebne dla niej dary; + 
Helena Kot w 20 r.śm.; + 
Anna Bułhak, cr. Bułha-
ków, Włodzimierz Chole-
wo i zm. z cr. Cholewo, 
Stanisława i Antoni Wal-
czak, Roman Słomski; + 
dusze w czyśćcu cierpią-
ce;  
1800 + Wiera Zagrodzka /
greg.10/ 

18 października,  
czwartek, Św. Łukasza, 

Ewangelisty, święto 

700 zajęta 
800 + Wojciech Cieszkow-
ski /greg.18/ 
16 00 - 50 lat ZHP w Ani-
nie 
1800 + Józefa (k) i Jaro-
sław Wojciechowscy, zm. 
z rodz. Wojciechowskich 
i Janiaków 
1800 + Wiera Zagrodzka /
greg.11/ 
19 października, piątek, 
Bł. Jerzego Popiełuszki, 

męczennika,  
wspomnienie 

700 zajęta 
800 + Wojciech Cieszkow-
ski /greg.19/ 
1800 zbiorowa za zmar-
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXVIII Niedzielę Zwykłą 

14.10.2012 r. 
 
•  Razem z Kościołem Powszechnym uroczy-

ście rozpoczynamy dziś Rok Wiary. W tym 
okresie szczególną uwagę koncentrujemy na 
Piśmie Świętym,  Katechizmie Kościoła 
Katolickiego oraz Dokumentach Soboru 
Watykańskiego Drugiego. W kaŜdą niedzie-
lę w wyznanie wiary będzie wprowadzał nas 
specjalny komentarz. 

•  Tradycyjnie co roku obchodzimy Dzień 
Dziękczynienia za osobę i pontyfikat bł. 
Jana Pawła II. PrzeŜywamy go w dzisiejszą 
niedzielę pod hasłem: „Jan Paweł II - pa-

pieŜ rodziny”. Ofiary na Dzieło Nowego 

Tysiąclecia  moŜna składać do puszki Dar 
Serca i skarbonek przy wyjściu z kościoła. 

•  Z okazji przypadającego dziś Dnia Eduka-
cji Narodowej Ŝyczymy Siostrom Katechet-
kom: Siostrze Paulinie i Siostrze Teresie, 
Katechetce Pani Monice, Dyrekcjom Szkół, 
Nauczycielom, Wychowawcom, Pedago-
gom i wszystkim Pracownikom Szkół bło-
gosławieństwa BoŜego, zdrowia i satysfak-
cji z pełnionej słuŜby.  

•  Dziś teŜ o godz. 16.30 w dolnej kaplicy  
msza św. dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii św. W czasie mszy św. dzieci 
otrzymają róŜańce. Obecność rodziców i 
dzieci obowiązkowa.  

•  W najbliŜszy piątek - 19.10 - obchodzić 
będziemy wspomnienie Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki - wikariusza naszej parafii. Po 
mszy św. wieczornej odmówimy Litanię do 
Błogosławionego i uczcimy jego relikwie. 

•  W związku ze zbliŜającym się sezonem 

Mdr 7,7-11 

Nasyć nas, Panie, 
Twoim miłosierdziem 
Hbr 4,12-13 

Mk 10,17-30 

Gdy Jezus wybierał się w 
drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed 
Nim na kolana, pytał Go: 
Nauczycielu dobry, co mam 
czynić, aby osiągnąć Ŝycie 
wieczne? Jezus mu rzekł: 
Czemu nazywasz Mnie 
dobrym? Nikt nie jest dobry, 
tylko sam Bóg. Znasz przy-
kazania: Nie zabijaj, nie 
cudzołóŜ, nie kradnij, nie 
zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i 
matkę. On Mu rzekł: Na-
uczycielu, wszystkiego tego 
przestrzegałem od mojej 
młodości. Wtedy Jezus 
spojrzał z miłością na niego i 
rzekł mu: Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za 
Mną. Lecz on spochmurniał 
na te słowa i odszedł zasmu-
cony, miał bowiem wiele 
posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał wokoło i rzekł do 
swoich uczniów: Jak trudno 
jest bogatym wejść do króle-
stwa BoŜego. Uczniowie 
zdumieli się na Jego słowa, 
lecz Jezus powtórnie rzekł 
im: Dzieci, jakŜe trudno 
wejść do królestwa BoŜego . 
Łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne, 
niŜ bogatemu wejść do 
królestwa BoŜego. A oni tym 
bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: KtóŜ więc 
moŜe się zbawić? Jezus 
spojrzał na nich i rzekł: U 
ludzi to niemoŜliwe, ale nie u 
Boga; bo u Boga wszystko 
jest moŜliwe. 



zimowym Parafialny Zespół Caritas zwra-
ca się z gorącą prośbą do parafian o przeka-
zywanie dla osób potrzebujących kurtek, 
butów w duŜych rozmiarach, oraz skarpet i 
ciepłej bielizny. Na ofiarodawców Caritas 
czeka w najbliŜszą sobotę - 20.10 br. od 
godz.10-13 lub w kaŜdą I i III sobotę m-ca 
od 9-11. 

•  Szkolne Koło Caritas działające przy Ze-
spole Szkół przy ul. Alpejskiej organizuje 
21 i 28 października sprzedaŜ zniczy. Za-
chęcamy parafian do ich nabywania przy 
wyjściu ze świątyni. 

•  Za tydzień - 21.10 - o godz. 16.30 w dolnej 
kaplicy  msza św. dla kandydatów do 
sakr. Bierzmowania - rozpoczniemy drugi 
rok naszych przygotowań.  

•  Przez cały miesiąc październik nasza mo-
dlitwa indywidualna, rodzinna i parafialna 
koncentruje się na RóŜańcu. Do wspólnego 
odmawiania RóŜańca zapraszamy codzien-
nie o godz. 17.15! 

•  NaboŜeństwo RóŜańcowe prowadzone 
przez dzieci będzie w kaŜdą środę paź-
dziernika o godz. 17.15. 

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyj-
mujemy tylko w zakrystii i kancelarii. Wie-
czorne Msze święte - w listopadzie codzien-
nie, a w ciągu roku w kaŜdy piątek - odpra-
wiane są w intencjach wypominkowych.  

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

•  Pielgrzymi Roku Wiary udający się z Ks. 
Proboszczem do Ziemi Świętej polecają się 
naszej pamięci modlitewnej. 

XXVIII Niedziela zwykła 
– 14.10 

 
 Do nas naleŜy wybór 

 
 Wybiera się zawsze to, w 
czym widzi się wartość. 
Człowiek musi mieć własną 
i ustaloną hierarchię warto-
ści, gdyŜ inaczej jego decy-
zje mogą być ze sobą 
sprzeczne. Nasi Ojcowie 
nie tylko na sztandarach 
nieśli hasło: Bóg, honor, 
Ojczyzna. Oni go w sercu 
mieli, z nim Ŝyli i umierali. 
W dzisiejszej Ewangelii 
Chrystus właśnie mówi 
nam o hierarchii wartości, o 
właściwej postawie czło-
wieka w stosunku do dóbr 
tego świata. Wartością jest 
to, co dla człowieka jest 
dobrem, co jest dla niego 
istotne, waŜne i sensowne, 
bo dotyczy jego samego i 
jego najbliŜszych. Wartość 
ma więc coś wspólnego z 
miłością. To właśnie warto-
ści pobudzają  i inspirują 
człowieka, stają się moto-
rem działania i nadają sens 
Ŝyciu. Król Salomon doce-
nia wartość władzy, bogac-
twa, zdrowia i piękna, ale 
zdaje sobie sprawę, Ŝe to 
wszystko przemija, a bez 
mądrości nie przedstawiają 
one istotnej wartości. Taką 
mądrość człowiek zawdzię-
cza nie sobie, lecz Bogu. 
Hierarchia wartości oparta 
na mądrości i zgodzie z 
myślą BoŜą, nie wbrew 
światu, jest dziełem Ducha 
Świętego i modlitwy wy-
trwałej i serdecznej. Taka 
mądrość jest dla człowieka 
„wiecznym światłem”, 
jaśniejącym nawet w mro-
kach śmierci. 



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. 

łych: + ;  
1800 + Wiera Zagrodzka /
greg.12/ 
20 października, sobota, 

Św. Jana Kantego,  
wspomnienie 

700 + Mariusz w 16 r.śm., 
cr. Lechów i Wicików 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.20/ 
1800 + Bogusław Jarzę-
bowski w 8 r.śm. 
1800 + Wiera Zagrodzka /
greg.13/ 

21 października, 29 
NIEDZIELA ZWYKŁA 
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.21/ 
830 + Edward Cacko z 
racji imienin, z prośbą o 

BoŜe bł. dla Jadwigi  
1000  + Wiera Zagrodzka /
greg.14/ 
1130 + Bogdan Narbutt w 
13 r.śm. 
1300 zbiorowa: - dz.-bł. w 
51 r. ślubu Alicji i Zyg-
munta; - dz.-bł. pp Beaty i 
Pawła oraz synów: Pawła 
i Tomasza; - dz.-bł.  w 10 
urodziny Niny i Igora o 
BoŜe bł. dla cr.; + Helena 
Makolec w 13 r.śm.; + 
Irena, Jan, Janusz i Moni-
ka i zm. z cr. Szotów; + 
Alfreda (k) i Tadeusz 
Tokarscy w r.śm.; + Kry-
styna i Stanisław Jędruch 
1800 + Czesław Mitrus 

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. 


