
kowski /greg.29/ 
800 + Tadeusz Więsyk, 
Feliksa (k) i Piotr Woź-
nica 
1800 + Ryszarda (k) 
Urawska w 11 r.śm. 
30 października, wto-

rek 
700 + Helena i Józef 
Skorupka w 24 r.śm. 
800 + Wojciech Ciesz-
kowski /greg.30-
ostatnia/  
1800 zajęta 
31 października, środa 
700 + cr. Jelińskich, 
Górkę, Domagała 
800 – w 2 r. ślubu Diany 
i Rafała o Boże bł. i 
dalszą opiekę 
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-
żańcową, aby Polska 
była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Ja-
snogórskie; + dusze w 

INTENCJE MSZALNE 

XXX Niedziela  
Rocznicy Poświecenia  

Świątyni 
28.10.2012 

28 października, 30 
NIEDZIELA ZWY-

KŁA  
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 
26 r.śm. 
1300 + Lucyna, Włady-
sław, Laura, Eugeniusz, 
Tadeusz, Wanda, Jani-
na, Zofia, Krystyna, 
Telesfor i cr. Kocięc-
kich, Jadwiga i Stani-
sław   
1800 – dz. w 90-te uro-
dziny Marianny z proś-
bą o dalsze bł. Boże 

29 października, po-
niedziałek 

700 + Wojciech Ciesz-

czyśćcu cierpiące;  
1 listopada, czwartek, 

WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH, uroczy-

stość 
700 + zmarłe Siostry 
Rodziny Maryi, zmar-
łych z rodzin, krewnych, 
dobrodziejów, kapłanów 
830 zajęta 
1000 + Stanisław Spól-
ny /greg.1/ 
1130 + Jadwiga i Hanna 
Hankiewicz 
1300 zbiorowa za zmar-
łych:   
1800 RM 

2 listopada, piątek, 
Wszystkich wiernych 

zmarłych, wspomnienie 
700 + Stanisław Spólny /
greg.2/ 
800 – z wypominkami 
1630 + Krystyna i Wła-
dysław Omiatańscy i 
zm. z ich rodzin 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: 

3 listopada, sobota 
700 + Edward Cacko, 
Jan, Janina i Zofia Jaku-
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  Niedzielę Rocznicy Poświęcenia Świątyni 

28.10.2012 r. 
 
•  Razem z Kościołem Powszechnym uroczyście rozpoczęli-
śmy Rok Wiary. W tym okresie szczególną uwagę koncen-
trujemy na Piśmie Świętym,  Katechizmie Kościoła Katolic-
kiego oraz Dokumentach Soboru Watykańskiego Drugiego. 
W każdą niedzielę w wyznanie wiary będzie wprowadzał 
nas specjalny komentarz. 

•  Dziś - 28.10 - o godz. 16.00 w kościele  msza św. dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. Obecność rodzi-
ców i dzieci obowiązkowa.  

•  Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nowym numerem 
naszej Salve Regina, który pomoże nam lepiej rozumieć się 
i przeżywać Rok Wiary jaki rozpoczął się 11 października w 
Kościele. 

•  Spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących się do 
Sakramentu Bierzmowania dziś - 28.10 o godz. 16.15 w 
salce - wejście od strony kancelarii. 

• Spotkanie grupy chłopców przygotowujących się do 
Sakramentu Bierzmowania 08.11 - w czwartek o godz. 
19.00 w salce - wejście od strony kancelarii. 

•  Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół przy 
ul. Alpejskiej organizuje jeszcze dziś /28.10/ sprzedaż zni-
czy. Zachęcamy parafian do ich nabywania przy wyjściu ze 
świątyni. 

•  Za tydzień - 04.11 - o godz. 16.00 w dolnej kaplicy  Msza 
Św. i Dziesiątka Różańca Św. za Ojczyznę 

•  W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Para-
fialny Zespół Caritas zwraca się z gorącą prośbą do para-
fian o przekazywanie dla osób potrzebujących kurtek, bu-
tów w dużych rozmiarach, oraz skarpet i ciepłej bielizny. Na 
ofiarodawców Caritas czeka w każdą I i III sobotę m-ca od 
9-11. 

•  W imieniu Dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Bródnowskie-
go w Warszawie oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
zwracamy się z zaproszeniem do wzięcia udziału w progra-
mie bezpłatnych 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 Profi-
laktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012”, których 
celem jest promowanie zdrowia, wczesne wykrywanie i 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicz-
nych, a w szczególności cukrzycy. Zainteresowanych ser-
decznie 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 Kondratowicza 8, pok. 112, blok A, 
I piętro). 

1 Krl 8,22-23. 
Jak miła, Panie, jest 
świątynia Twoja 
1 Kor 3,9b-11.16-17.  
J 10,22-30 

Obchodzono w Jero-
zolimie uroczystość 
Poświęcenia Świątyni. 
Było to w zimie. Jezus 
przechadzał się w 
świątyni, w portyku 
Salomona. Otoczyli 
Go Żydzi i mówili do 
Niego: „Dokąd bę-
dziesz nas trzymał w 
niepewności? Jeśli Ty 
jesteś Mesjaszem, 
powiedz nam otwar-
cie”. Rzekł do nich 
Jezus: „Powiedziałem 
wam, a nie wierzycie. 
Czyny, których doko-
nuję w imię mojego 
Ojca, świadczą o 
Mnie. Ale wy nie 
wierzycie, bo nie je-
steście z moich owiec. 
Moje owce słuchają 
mojego głosu, a Ja 
znam je. Idą one za 
Mną i Ja daję im życie 
wieczne. Nie zginą 
one na wieki i nikt nie 
wyrwie ich z mojej 
ręki. Ojciec mój, który 
Mi je dał, jest większy 
od wszystkich. I nikt 
nie może ich wyrwać 
z ręki mego Ojca. Ja i 
Ojciec jedno jeste-
śmy”. 



•  Do końca października 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 
środy o godz. 17.15. 

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmujemy tylko w 
zakrystii i kancelarii. Wieczorne Msze święte - w listopa-
dzie codziennie, a w ciągu roku w każdy piątek - odprawia-
ne są w intencjach wypominkowych.  

•  Pielgrzymi Roku Wiary, którzy udali się z Ks. Probosz-
czem do Ziemi Świętej dziękują za naszą pamięć w modli-
twie. 

• We czwartek - 1 listopada obchodzimy uroczystość 
Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawiane o godz. 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00.  

• 2 listopada przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. Msze św. będą odprawiane o godz. 7, 8 i 18. Po 
Mszy św. o godz. 8 odbędzie się procesja wewnątrz kościo-
ła do 5-ciu stacji połączona z Modlitwą Wypominkową.  

•  W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać wielokrotnie 
ODPUST ZUPEŁNY, czyli całkowite darowanie nie tylko 
grzechów, ale i kar za nie. Warunki uzyskania odpustu 
zupełnego: 

∗ Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet po-
wszedniego. 

∗ Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grze-
chu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna 

∗ Przyjęcie Komunii świętej 
∗ Odmówienie dowolnej modlitwy w takiej intencji, która jest 

bliska  Ojcu Świętemu 
∗ Wykonanie czynności związanej z odpustem Czynnością 

tą może być: 
⇒ Pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 8 listopada -

odpust dla osoby zmarłej 
⇒ Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub 
po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; 
między tymi elementami musi jednak istnieć związek. 

⇒ Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupeł-
nych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modli-
twie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny. 

•  W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota 
miesiąca. Osoby, które chciałyby przyjąć księdza z posługą 
sakramentalną prosimy zgłaszać w zakrystii. Msze św. w I 
Piątek m-ca będą odprawione o godz. 7, 8, 16.30 i 18. Z 
racji na Wspomnienie Wszystkich Zmarłych przypadają-
ce w Pierwszy Piątek Miesiąca chorym w domach księża 
udzielą Komunię Św. we środę 31 października. W Pierw-
szą Sobotę Miesiąca zapraszamy do odmówienia Różańca 
św. o godz. 6.30. 

XXX Niedziela zwykła – 
28.10 

 
 Chciejmy widzieć 

 
 „Pan Bóg uczynił wielkie 
rzeczy dla nas”. Obdarza 
nas swoim światłem i 
otwiera nam oczy na wi-
dzenie świata i siebie w 
całej drodze życia i jego 
przestrzeni. Zbliża nam tę 
prawdę dzisiejsza liturgia. 
Dziś każdy z nas nosi w 
sobie ból niewidomego 
spod Jerycha. Nosimy w 
sobie wielkie dramaty serc 
i sumień ludzkich, a może 
całej Natury? Moglibyśmy 
wołać słowami ślepego 
Bartymeusza: „Jezusie 
ulituj się nade mną”. 
Uzdrowiony – dzisiejszej 
Ewangelii – zrzucił z siebie 
płaszcz żebraka i z radością 
poszedł za Chrystusem. Dla 
niego Jezus stał się świa-
tłem życia i dał mu poznać 
swoje drogi. Współcześni 
Chrystusowi byli świadomi 
spełniania się obietnic 
prorockich. Bartymeusz też 
je znał. Zawierzył Chrystu-
sowi – „Idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła” – i dzięki tej 
wierze doznał łaski uzdro-
wienia i oświecenia, łaski 
Miłosierdzia Bożego i 
poznania siebie. Istnieją w 
naszym życiu rzeczy i 
sprawy, na które często 
jesteśmy głusi i ślepi. Taką 
dziedziną dla nas może być 
rzeczywistość Boża. Jed-
nak, kiedy Bóg otwiera 
nam oczy, pozwalając nam 
ją widzieć, ogarnia nas 
radość i szczęście, a szczę-
ście zobowiązuje do utrzy-
mana się na tej Drodze. 



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. 

bik 
800 + Stanisław Spólny /
greg.3/ 
800 + Wacław w 51 
r.śm., Pelagia, Włady-
sław, Jadwiga, Jan i 
Stanisław i cr. Okliń-
skich i Grochowskich i 
Wilczyńskich 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Janina i Broni-
sław Jedynak i ich ro-
dzice; + Marianna Al-
freda Pazura w 3 r.śm.;  

4 listopada, 31 NIE-
DZIELA ZWYKŁA  

700 + Stanisław Spólny /
greg.4/ 
830 zajęta 

1000 RM 
1130 + Stanisław, Anna i 
Genowefa Baranków, 
Henryk Bogucki, Maria 
i Franciszek Luchow-
scy, dziadkowie; Osiak i 
Baranek 
1300 zbiorowa: + Euge-
niusz Miłakowski w 27 
roku śm., Eugeniusz 
Witczak, Janina i Kazi-
mierz Witczak, Woj-
ciech Czerniewski, jego 
rodzice i dusze w cz. c.; 
1800 + Zofia, Elżbieta i 
Stanisław Sędek, Wie-
sława (k) Jaworska, 
Zofia i Aleksander Ku-
lik, Agata Szabłowska 

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. 


