
1800 + Weronika i Stefan 
Walkowscy, Marian 
Kwietniewski 
1 października, wtorek, 
Św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, dziewicy i dra 

K-a, wspomnienie 
700 – o powołania do 
SRM 
800 + Janina Irena Praw-
dzic-Makowska 
1800 + Karol Grochowski /
greg.30/ 
1800 + Lucyna Koprowska 
w 30 dniu po śm. 

2 października, środa, 
Świętych Aniołów Stró-

żów, wspomnienie 
700 + Wacław Romano-
wicz w 4 r.śm. i zm. z 
rodz. Romanowiczów  
700 wolna  
800 + Anna, Wacław, 
Józef, Teresa w 14 r.śm., 
Kazimierz w 5 r.śm., 
Wincenty, Zenon, cr. 
Górskich, Zofia i Euge-
niusz w 23 r.śm. Sławiń-
scy, Maria i Stanisław 
Serafin  
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 

INTENCJE MSZALNE 

26 Niedziela  
Zwykła 

29.09.2013 

29 września, 26 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 + Bożena Brzozowska 
w 9 r.śm.  
700 + Karol Grochowski /
greg.28/ 
830 – dz.-bł. z prośbą o 
Boże bł., zdrowie i po-
trzebne łaski dla Marii, 
Ewy oraz jej bliskich 
1000 – Aby ci, dla których 
życie stało się tak wielkim 
ciężarem, że pragną jego 
końca, mogli odczuć bli-
skość Bożej miłości, a 
obchody Światowego 
Dnia Misyjnego uświado-
miły wszystkim chrześci-
janom, że są nie tylko 
adresatami, ale i głosicie-
lami Słowa Bożego 
1130 + Wacław Borowski 
z racji imienin i zm. rodzi-
ce 
1300 + Aniela i Aleksan-
der Siwek, Małgorzata i 
Jan Sterna 
1800 + Regina, Franciszek 
i Anna Stemler i cr. Re-
jenciaków 
30 września, poniedzia-

łek, Św. Hieronima, 
prezbitera i dra Kościo-

ła, wspomnienie 
700 wolna 
800 + Karol Grochowski /
greg.29/ 
1800 + Michał Strulak z 
racji imienin 

Krucjatę Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - z prośbą o be-
atyfikację Sługi Bożej 
Rozalii Celakówny; + Jan 
Omieciński;  

3 października, czwar-
tek, ŚW. ARCHANIO-
ŁÓW MICHAŁA, GA-
BRIELA I RAFAŁA, 

święto 
700 wolna  
800 wolna 
1800 + Leon Jasionowicz 
w 35 r.śm. 
1800 – bł. o zdrowie dla 
Elżbiety i zięcia Darka, z 
prośbą o bł. Boże dla całej 
Rodziny 
4 października, piątek, 

Św. Franciszka z Asyżu, 
wspomnienie 

700 – o Boże bł., zdrowie 
dla Anny i Krzysztofa 
Broniatowskich z okazji 
27 r. ślubu  
800 + Henryk, Zofia, Hen-
ryk i Stefan Flejszerowie i 
zm. z ich rodzin 
1800 zbiorowa za zmar-
łych:  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  26 Niedzielę Zwykłą 

29.09.2013 r. 
 
•  Dziś - 29.09 - o godz. 16.30 w salce parafialnej 

spotkanie grupy dziewcząt przygotowujących 
się do Bierzmowania, a o godz. 19.00 spotkanie 
będzie miała grupa chłopców. Wejście od strony 
kancelarii.  

• Wszystkich pielgrzymów udających się do Zie-
mi Świętej + Jordanii zapraszamy na spotkanie 
organizacyjne dziś - 29 września - po Mszy św. 
o godz. 18.00. 

•  Po 42. latach pięknej i jakże ofiarnej służby w 
naszej parafii przechodzi na zasłużony odpoczy-
nek Pan Stanisław Gójski. To dzięki Niemu 
budowa, remonty, naprawy, patenty mogły cie-
szyć nas wszystkich w naszej świątyni i plebanii. 
Dziękujemy za lata trudu i serca włożonego dla 
naszego wspólnego dobra. Bóg zapłać. 

•  Od wtorku rozpoczyna się październik, a wraz z 
nim Nabożeństwa Różańcowe. Do wspólnej mo-
dlitwy zapraszamy codziennie o godz. 17.15! 

•  Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez 
dzieci będzie w każdą środę października o godz. 
17.15, a przez Kółka Różańcowe we czwartki. 

• Wszystkich członków Rady Parafialnej zaprasza 
Ks. Proboszcz na zebranie we środę, 02 paź-
dziernika o godz. 19.00 w plebanii. Nasi delega-
ci na Ogólnopolski Zjazd, który odbył się w Li-
cheniu dwa tygodnie temu przekażą nam nowe 
kierunki sprawniejszego działania. 

•   Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asy-
żu /04.10/ zapraszamy na wspólne nabożeństwo 
połączone z błogosławieństwem zwierząt w nie-
dzielę 6 października na godz. 16.00 przy ołtarzu 
polowym przy figurze św. Franciszka. 

•    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W czwartek Koronka 
do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najśw. Sa-
kramentu od godz. 15.00, a spowiedź św. w pią-
tek od godz. 6.30 i po południu o godz. 16.00. O 

Am 6,1a.4-7 
Chwal, duszo mo-
ja, Pana, Stwórcę 
swego 
1 Tm 6,11-16 
Łk 16,19-31 
 Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał się w 
purpurę i bisior i dzień w dzień 
świetnie się bawił. U bramy 
jego pałacu leżał żebrak okryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. 
Pragnął on nasycić się odpad-
kami ze stołu bogacza; nadto i 
psy przychodziły i lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak, i 
aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bo-
gacz i został pogrzebany. Gdy 
w Otchłani, pogrążony w 
mękach, podniósł oczy, ujrzał 
z daleka Abrahama i Łazarza 
na jego łonie. I zawołał: Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną 
i poślij Łazarza; niech koniec 
swego palca umoczy w wodzie 
i ochłodzi mój język, bo 
strasznie cierpię w tym pło-
mieniu. Lecz Abraham od-
rzekł: Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, 
a Łazarz przeciwnie, niedolę; 
teraz on tu doznaje pociechy, a 
ty męki cierpisz. A prócz tego 
między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was 
przejść nie może ani stamtąd 
do nas się przedostać. Tamten 
rzekł: Proszę cię więc, ojcze, 
poślij go do domu mojego 
ojca. Mam bowiem pięciu 
braci: niech ich przestrzeże, 
żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki. Lecz Abraham 
odparł: Mają Mojżesza i 
Proroków, niechże ich słucha-
ją. Nie, ojcze Abrahamie - 
odrzekł tamten - lecz gdyby 
kto z umarłych poszedł do 
nich, to się nawrócą. Odpowie-
dział mu: Jeśli Mojżesza i 
Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych po-
wstał, nie uwierzą. 



godz. 16.30 Msza św. pierwszo-piątkowa dla 
dzieci. Do chorych w piątek udamy się od godz. 
9.00, a po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja do 
godz. 19.30 prowadzona przez Odnowę z Duchu 
św.  W sobotę różaniec wynagradzający o godz. 
6.30.  

•  06.10 br. w wigilię święta Matki Boskiej Ró-
żańcowej - odprawiona zostanie w katedrze św. 
Floriana na Pradze Msza św. za Ojczyznę oraz 
wyruszy w obronie dzieci Pokutny Marsz Ró-
żańcowy pod budynek MEN – instytucji, która 
zmieniła się w organ bezpardonowej i bezbożnej 
walki z rodziną i czystością duszy polskiego 
dziecka. Przyrzekaliśmy w Jasnogórskich Ślu-
bach Narodu, że do tego nie dopuścimy! Zapra-
szają organizatorzy Krucjaty Różańcowej za 
Ojczyznę. 

•  W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę 
będą przeznaczone na dzieła charytatywne Cari-
tas w naszej diecezji. 

• W niedzielę, 6 października gościć będziemy w 
naszej parafii Ojców Kombonianów - Misjona-
rzy Afryki. O. Gianni Gaiga wygłosi słowo Bo-
że, a my modlitwa i ofiarami do puszki wspierać 
będziemy misję Kościoła.  

• Są jeszcze wolne intencje mszalne w najbliż-
szym tygodniu. 

• 12 października w sobotę o godz. 18.00 serdecz-
nie zapraszamy do udziału we Mszy św. młode 
małżeństwa, a po Mszy św. na spotkanie dla 
rodziców i dzieci. 

• Tradycyjnie, co roku obchodzimy tzw. Niedzie-
lę Papieską. Pamięcią i modlitwą wracamy do 
16 października 1978 i Placu Św. Piotra w Rzy-
mie, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadł błogo-
sławiony Jan Paweł II. 

XXVI Niedziela zwykła – 
29.09 

 
 Co nam czynić trzeba 

 
 Bóg jest miłością i napełnia 
nią serce człowieka, który 
do niego należy, a równo-
cześnie daje poznać nędzę 
ludzką i Swoje nieskończone 
miłosierdzie. Najgorsze jest 
to, że nie ma w sercu ludzi 
chciwych miejsca dla praw-
dziwych i wiecznych bo-
gactw: miłości i radości, 
których udziela Bóg. Dobroć 
i miłość Boga objawia się w 
Chrystusie, który dla nasze-
go zbawienia przyszedł na 
ziemię i pozostaje z nami aż 
do skończenia świata. Teraz 
jest czas wzrostu i próby. 
Może się jednak zdarzyć, że 
chciwy i hulaka będzie 
pławił się w bogactwie przez 
całe doczesne życie i odpo-
wie za nie dopiero po śmier-
ci. Teraz jest czas zbawienia 
i teraz trzeba przygotować 
sobie depozyt niezłomnej 
wiary i miłości i „nie wsty-
dzić się Ewangelii”. Musimy 
jednak zdać sobie sprawę z 
tego, że chciwość jest w nas 
zakorzeniona, że biedak 
chciałby być bogatym. 
Dopiero autentyczne życie 
według Ewangelii i realizo-
wanie chrześcijańskich 
ideałów może przemienić 
człowieka. Miłość bliźniego 
realizowana przez dzielenie 
się dobrami – materialnymi i 
duchowymi – będzie spraw-
dzianem naszej wierności 
Chrystusowi i Ewangelii. 
Łazarz ustawicznie cierpi, 
ale widzi sens swego cier-
pienia; bogacz natomiast jest 
naprawdę biedny, bo szuka 
tylko siebie. Gdzie my jeste-
śmy? 



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 
 

Godzinki do NMP 
niedziela godz. 8.15 

 
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. dr Mariusz Wedziuk 

Ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski 
Ks. dr Eugeniusz Jankowski 

Ksiądz wspomagający: 
Ks. Wojciech Czarnowski 

 
Zakrystianka: 

Siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Parafialny Ośrodek  
Formacji Rodziny  

poniedziałki od godz. 17.30 
Anna i Rafał Warwińscy 

 kom. 506 312 676 
 

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. 

Maria, Michał, Mikołaj, 
Stanisław, Józef i Włady-
sław Wochniak  
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Ra-
dia Maryja, TV Trwam, 
Naszego Dziennika  
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: - dz.-bł. w 
55 r. ślubu Jana i Marian-
ny Szarek z prośbą o bł. 
Boże dla cr.; - dz. za 
uzdrowienie Zuzi z prośbą 
o bł. Boże w 20 urodziny 
Michała; + Halina God-
lewska w 4 r.śm.; + 
Edward;  
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. 

5 października, sobota, 
Św. Faustyny Kowal-
skiej, dziewicy, wspo-

mnienie 
700 + Marianna, Bronisła-
wa (k), Genowefa, Euge-
niusz, Tomasz, Michał, 
Marian, Zygmunt i Sławo-
mir oraz zm. z rodz. Ro-
sów i Ptaków  
800 wolna 
1500 ślub: Gawryszewski-
Sierańska  
1800 + Halina, Szczepan i 
zm. z cr.  
6 października, 27 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 
700 + Ludwik Henneberg 
w 18 r.śm.  
830 + Józef i Józefa Pełka, 


