
mańscy, Hanna i Euge-
niusz Roszkowscy;  
1800 + Czesław Mitrus 

 
22 października,  

poniedziałek 
700 + Zakrzewskich  
800 + Helena i Jan Żela-
zo, Zofia Kasprzak, cr. 
Rutkowskich i Żelazów 
1800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.22/ 

23 października,  
wtorek 

700 + Jerzy Iwiński w 1 
r.śm. 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.23/  
1800 + Stefania i Włady-
sław Osiak, Włodzi-
mierz Kołakowski 
24 października, środa 
700 + Wiesław Kalisiak 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.24/ 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa za grze-
chy całego świata; - o 
intronizację Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w naszych sercach, 
rodzinach, parafii, oj-
czyźnie  i całym świe-
cie; - za Krucjatę Ró-

INTENCJE MSZALNE 

XXIX Niedziela 
Zwykła 

21.10.2012 

21 października,  
29 NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.21/ 
830 + Edward Cacko z 
racji imienin, z prośbą o 
Boże bł. dla Jadwigi  
1000  + Wiera Zagrodz-
ka /greg.14/ 
1130 + Bogdan Narbutt 
w 13 r.śm. 
1300 zbiorowa: chrzest: 
Szymon Suchecki; - dz.-
bł. w 51 r. ślubu Alicji i 
Zygmunta; - dz.-bł. pp 
Beaty i Pawła oraz sy-
nów: Pawła i Tomasza; 
- dz.-bł.  w 10 urodziny 
Niny i Igora o Boże bł. 
dla cr.; - o zdrowie i 
potrzebne łaski dla Da-
nuty Gańko;  - dz. za 
szczęśliwą operację i za 
+ Ryszarda w 5 r.śm., 
Jerzego, Aleksandra, 
Franciszka i Helenę; + 
Helena Makolec w 13 
r.śm.; + Irena, Jan, Ja-
nusz i Monika i zm. z 
cr. Szotów; + Alfreda 
(k) i Tadeusz Tokarscy 
w r.śm.; + Krystyna i 
Stanisław Jędruch; + 
Małgosia Sierewicz, 
Jadwiga i Wacław Do-

żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii wypeł-
niając Śluby Jasnogór-
skie; - o wyniesieniee do 
chwały ołtarzy sługi 
bożej Pauliny Marii 
Jaricot – założycielki 
Żywego Różańca; + 
Jadwiga Wiater w 30 
dniu po śm.; + ks. Tade-
usz i Tadeusz Wardzyń-
scy; + dusze w czyśćcu 
cierpiące;  

25 października, 
czwartek 

700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.25/ 
800 + Stanisław Niewia-
rowski i cr. Niewiarow-
skich 
1800 + Bogusław i An-
drzej Jezierscy w 6 r.śm. 

26 października,  
piątek 

700 zajęta 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.26/ 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  XXIX Niedzielę Zwykłą 

21.10.2012 r. 
 
•  Razem z Kościołem Powszechnym uroczyście 

rozpoczęliśmy Rok Wiary. W tym okresie 
szczególną uwagę koncentrujemy na Piśmie 
Świętym,  Katechizmie Kościoła Katolickiego 
oraz Dokumentach Soboru Watykańskiego Dru-
giego. W każdą niedzielę w wyznanie wiary 
będzie wprowadzał nas specjalny komentarz. 

•  Dziś - 21.10 - o godz. 16.30 w dolnej kaplicy  
msza św. dla kandydatów do sakr. Bierzmo-
wania - rozpoczniemy drugi rok naszych przy-
gotowań.  

•  Spotkanie grupy dziewcząt za tydzień - 28.10 o 
godz. 16.15 w salce - wejście od strony kancela-
rii.  

•  Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole 
Szkół przy ul. Alpejskiej organizuje dziś i za 
tydzień /21 i 28 października/ sprzedaż zniczy. 
Zachęcamy parafian do ich nabywania przy wyj-
ściu ze świątyni. 

•  Jutro - 22.10 - obchodzić będziemy wspomnie-
nie Bł. Jana Pawła II. Po wieczornej mszy św. 
odmówimy Litanię do Błogosławionego. 

•  Jutro też zapraszamy na kolejne w tym roku 
spotkanie grupy dyskusyjno-modlitewnej 
"Porozmawiajmy o Kościele". Początek o 
godz. 19.30, zaraz po adoracji. Wejście przez 
kościół lub od strony kancelarii do salki kino-
wej. Zapraszamy wszystkich tych, którym nie-
obojętna jest sytuacja ludzi określających się 
jako: wierzący-niepraktykujący. Jeśli znasz taką 
osobę to przyjdź najlepiej razem z nią. 

•  W najbliższą środę - 24.10 - 6. r.śm. Ks. Wie-
sława Kalisiaka. Msza św. w jego intencji o 
godz. 7.00. Wszystkich zapraszamy! 

•  Za tydzień - 28.10 - o godz. 16.30 w dolnej ka-
plicy  msza św. dla dzieci przygotowujących 
się do I Komunii św. Obecność rodziców i dzie-
ci obowiązkowa.  

Iz 53,10-11 
Okaż swą łaskę ufa-
jącym Tobie 
Hbr 4,14-16 
Mk 10,35-45 

Jakub i Jan synowie Zebede-
usza zbliżyli się do Jezusa i 
rzekli: Nauczycielu, chcemy, 
żebyś nam uczynił to, o co 
Cię poprosimy. On ich 
zapytał: Co chcecie, żebym 
wam uczynił? Rzekli Mu: 
Daj nam, żebyśmy w Twojej 
chwale siedzieli jeden po 
prawej, drugi po lewej Twej 
stronie. Jezus im odparł: Nie 
wiecie, o co prosicie. Czy 
możecie pić kielich, który Ja 
mam pić, albo przyjąć 
chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony? Odpowiedzieli 
Mu: Możemy. Lecz Jezus 
rzekł do nich: Kielich, który 
Ja mam pić, pić będziecie; i 
chrzest, który Ja mam przy-
jąć, wy również przyjmiecie. 
Nie do Mnie jednak należy 
dać miejsce po mojej stronie 
prawej lub lewej, ale 
[dostanie się ono] tym, dla 
których zostało przygotowa-
n e .  G d y  d z i e s ię c i u 
[pozostałych] to usłyszało, 
poczęli oburzać się na Jaku-
ba i Jana. A Jezus przywołał 
ich do siebie i rzekł do nich: 
Wiecie, że ci, którzy uchodzą 
za władców narodów, uci-
skają je, a ich wielcy dają im 
odczuć swą władzę. Nie tak 
będzie między wami. Lecz 
kto by między wami chciał 
się stać wielkim, niech 
będzie sługą waszym. A kto 
by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo 
i Syn Człowieczy nie przy-
szedł, aby Mu służono, lecz 
żeby służyć i dać swoje życie 
na okup za wielu. 



•  W związku ze zbliżającym się sezonem zimo-
wym Parafialny Zespół Caritas zwraca się z 
gorącą prośbą do parafian o przekazywanie dla 
osób potrzebujących kurtek, butów w dużych 
rozmiarach, oraz skarpet i ciepłej bielizny. Na 
ofiarodawców Caritas czeka w najbliższą sobotę 
- 20.10 br. od godz.10-13 lub w każdą I i III 
sobotę m-ca od 9-11. 

•  W imieniu Dyrekcji Mazowieckiego Szpitala 
Bródnowskiego w Warszawie oraz Duszpaster-
stwa Służby Zdrowia zwracamy się z zaprosze-
niem do wzięcia udziału w programie bezpłat-
nych badań profilaktycznych dla osób zagro-
żonych cukrzycą (obejmujących pomiar cukru 
we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego, wagi, 
wzrostu i wyliczenie wskaźnika BMI) w ramach 
„Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji 
Diabetologicznej na rok 2012”, których celem 
jest promowanie zdrowia, wczesne wykrywanie 
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób 
metabolicznych, a w szczególności cukrzycy. 
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do 
Punktu Konsultacyjnego Programu od dnia 22 
października 2012 r., od poniedziałku do soboty 
w godz. 7.00-12.00 w Mazowieckim Szpitalu 
Bródnowskim w Warszawie przy ulicy Kondra-
towicza 8, pok. 112, blok A, I piętro). 

•  Przez cały miesiąc październik nasza modlitwa 
indywidualna, rodzinna i parafialna koncentruje 
się na Różańcu. Do wspólnego odmawiania 
Różańca zapraszamy codziennie o godz. 17.15! 

•  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci w październiku w środy o godz. 17.15. 

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmuje-
my tylko w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 
Msze święte - w listopadzie codziennie, a w 
ciągu roku w każdy piątek - odprawiane są w 
intencjach wypominkowych.  

•  Pielgrzymi Roku Wiary, którzy udali się z Ks. 
Proboszczem do Ziemi Świętej pozdrawiają i 
polecają się naszej pamięci modlitewnej. 

XXIX Niedziela zwykła – 
21.10 

 
 Tak trzymać 

 
 Chrystus w dzisiejszej 
Ewangelii mówi nam: „Kto 
by między wami chciał się 
stać wielki, niech będzie 
sługą waszym. A kto by 
chciał być pierwszym mię-
dzy wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich”. 
Jezus bardzo ostro potępia 
wybujałe ambicje i starania 
o pierwsze miejsca. Swoich 
uczniów zaprasza, aby szli 
Jego drogą, „Sługi Pańskie-
go”. A oto nasz błogosła-
wiony Papież – Jan Paweł 
II – w pierwszym przemó-
wieniu na rozpoczęcie 
pontyfikatu prosi cały lud 
Boży: „Pomóżcie mi, aże-
bym mógł wam służyć”. 
Cóż to dziś znaczy, w czym 
mamy pomóc i komu. 
Przede wszystkim sobie 
samym – na każdy dzień – 
mając świadomość kim 
jesteśmy i dokąd idziemy. 
Odpowiedź prosta, ale 
szalenie trudna w realizacji. 
Program Chrystusa dla nas 
wymaga ogromnego hartu 
ducha i często sprzeciwu 
wobec przyzwyczajeń 
osobistych i społecznych. 
Podczas Mszy inauguracyj-
nej nasz bł. Papież zapew-
nia nas: „Nie lękajcie się! 
Otwórzcie drzwi Odkupi-
cielowi” w naszym życiu, w 
naszych myślach, w na-
szych słowach i czynach, na 
co dzień. Czy pamiętamy o 
tej nauce Chrystusa i o 
prośbie naszego błogosła-
wionego Papieża?  Jeśli tak, 
to nie będzie między nami 
niechęci, podejrzeń, podjaz-
dowej walki i przemocy. 



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. 

27 października,  
sobota 

700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.27/ 
800 + Sabina i Włady-
sław 
1800 + Jadwiga w 16 
r.śm. i Antoni Szeląg  

28 października,  
30 NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
700 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.28/ 
830 + Józef i Józefa Peł-
ka, Maria, Michał, Mi-
kołaj, Stanisław, Józef i 
Władysław Wochniak  
1000 -  Aby Kościół 
pielgrzymujący na zie-

mi był promiennym 
światłem narodów, a 
biskupi, kapłani i wszy-
scy słudzy Ewangelii 
dawali odważne świa-
dectwo wierności 
ukrzyżowanemu i zmar-
twychwstałemu Panu 
oraz za + ks. Wiesława 
Kalisiaka 
1130 + Wacław Zając w 
6 r.śm. 
1300 + Lucyna, Włady-
sław, Laura, Eugeniusz, 
Tadeusz, Wanda, Jani-
na, Zofia, Krystyna, 
Telesfor i cr. Kocięc-
kich  
1800 zajęta 

Wyznanie wiary (Kredo  
Nicejsko-Konstantynopolitańskie) 

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmo-
gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewi-
dzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bożego Jednorodzonego, 
który z Ojca jest zrodzony przed wszystki-
mi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze 
światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, 
a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko 
się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstą-
pił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z 
Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany rów-
nież za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i 
pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtór-
nie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a króle-
stwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, który od Ojca [i Syna] pochodzi. Który z 
Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; 
który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na 
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. 
I życia wiecznego w przyszłym świecie.  
      Amen. 


