
r.śm.; + Edward;  
1800 + Brunon i Helena 
Radulscy oraz ich syn 
Jerzy w 1 r.śm. 
7 października, ponie-
działek, NMP Różań-
cowej, wspomnienie 

700 wolna 
800 + rodzice: Marianna 
i Marcin  
1800 – dz.-bł. w int. Ro-
dziny Różańcowej i o 
pokój wieczny dla zm. 
braci z męskiej Róży: 
Henryka Mudanta, Ta-
deusza Szymborskiego, 
Józefa Pełki, Stanisława 
Zająca i Jana Ostrow-
skiego 
8 października, wtorek 
700 wolna 
800 wolna 
1800 + Kunegunda Za-
bielska w 40 r.śm. i 
Leokadia Korduszewska 
9 października, środa, 

Bł. Wincentego  
Kadłubka, b-pa,  

wspomnienie 
700 wolna 
800 wolna 
1800  zbiorowa: - w 
intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o intro-

INTENCJE MSZALNE 

27 Niedziela  
Zwykła 

06.10.2013 

6 października,  
27 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 + Ludwik Henneberg 
w 18 r.śm.  
830 + Józef i Józefa (k)
Pełka, Maria, Michał, 
Mikołaj, Stanisław, 
Józef i Władysław 
Wochniak  
1000 – w intencji Ojca 
św., Kościoła, Ojczy-
zny, Radia Maryja, TV 
Trwam, Naszego Dzien-
nika oraz żeby Bóg nie-
ustannie wspierał łaską 
Ducha św. młodzież, 
aby zawsze była blisko 
Niego i razem z Nim 
szła przez swoje życie 
1130 – o Boże bł. i dary 
Ducha św. dla kierow-
nictwa i całego zespołu 
Radia Warszawa oraz + 
Jana Płońskiego w 15 
r.śm., jego rodziców, 
teściów, siostry, braci i 
szwagrów 
1300 zbiorowa: - dz.-bł. 
w 55 r. ślubu Jana i 
Marianny Szarek z proś-
bą o bł. Boże dla cr.; - 
dz. za uzdrowienie Zuzi 
z prośbą o bł. Boże w 20 
urodziny Michała; + 
Halina Godlewska w 4 

nizację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  
i całym świecie; - za 
Krucjatę Różańcową, 
aby Polska była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewan-
gelii wypełniając Śluby 
Jasnogórskie; - z prośbą 
o beatyfikację Sługi 
Bożej Rozalii Celaków-
ny;  

10 października, 
czwartek 

700 wolna 
800 wolna 
1800 + cr. Bryńskich 
11 października, piątek 
700 + Stanisław Stober-
ski w 22 r. śm., cr. Sto-
berskich i Polakowskich 
800 + Tadeusz i cr. 
Sieczkowskich 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Stefania, Jan i 
Zdzisław Karcz, Janina i 
Michał Misztal;  

12 października,  
sobota 

700 wolna 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  27 Niedzielę Zwykłą 

06.10.2013 r. 
 
•  W dzisiejszą niedzielę - 06.10 gościmy w 

naszej parafii Ojców Kombonianów - Misjo-
narzy Afryki. O. Gianni Gaiga głosi słowo 
Boże, a my modlitwą i ofiarami do puszki 
wspierać możemy misje Kościoła.   

•  Ofiary złożone dziś na tacę będą przeznaczo-
ne na dzieła charytatywne Caritas w naszej 
diecezji. 

•  Dziś też /06.10/ w wigilię święta Matki Bo-
skiej Różańcowej o godz. 16.00 odprawiona 
zostanie w katedrze św. Floriana na Pradze 
Msza św. za Ojczyznę oraz wyruszy w obro-
nie dzieci Pokutny Marsz Różańcowy pod 
budynek MEN – instytucji, która zmieniła się 
w organ bezpardonowej i bezbożnej walki z 
rodziną i czystością duszy polskiego dziecka. 
Przyrzekaliśmy w Jasnogórskich Ślubach Na-
rodu, że do tego nie dopuścimy! Zapraszają 
organizatorzy Krucjaty Różańcowej za Oj-
czyznę. 

•  Z racji wspomnienia św. Franciszka z Asy-
żu /04.10/ zapraszamy na wspólne nabożeń-
stwo połączone z błogosławieństwem zwierząt 
dziś - 6.10 - na godz. 16.00 przy ołtarzu polo-
wym przy figurze św. Franciszka. 

•  Od minionego wtorku rozpoczął się paździer-
nik, a wraz z nim Nabożeństwa Różańcowe. 
Do wspólnej modlitwy zapraszamy codziennie 
o godz. 17.15! 

•  Nabożeństwa Różańcowe w poniedziałki 
prowadzone będą przez męskie Kółka Różań-
cowe, żeńskie we czwartki, przez Radio Ma-
ryja we wtorki, przez dzieci w każdą środę, a 
w piątki przez Odnowę w Duchu św. 

•  Rodziców, którzy chcieli by się włączyć do 
modlitwy różańcowej odmawianej za swoje 

Ha 1,2-3;2,2-4 
Słysząc głos Pana, 
serc nie zatwar-
dzajcie 
2 Tm 1,6-8.13-14 
Łk 17,5-10 

 Apostołowie 
prosili Pana: Przym-
nóż nam wiary. Pan 
rzekł: Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarn-
ko gorczycy, powie-
dzielibyście tej mor-
wie: Wyrwij się z 
korzeniem i przesadź 
się w morze, a była-
by wam posłuszna. 
Kto z was, mając 
sługę, który orze lub 
pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: 
Pójdź i siądź do sto-
łu? Czy nie powie 
mu raczej: Przygotuj 
mi wieczerzę, prze-
pasz się i usługuj mi, 
aż zjem i napiję się, 
a potem ty będziesz 
jadł i pił? Czy dzię-
kuje słudze za to, że 
wykonał to, co mu 
polecono? Tak mów-
cie i wy, gdy uczyni-
cie wszystko, co 
wam polecono: Słu-
dzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonali-
śmy to, co powinni-
śmy wykonać. 



dzieci serdecznie zapraszamy do zakrystii lub 
kancelarii. Zebrała się już jedna Róża różań-
cowa tzn. pięć małżeństw. 

•  W związku z okresem jesienno-zimowym 
Parafialny Caritas zwraca się z prośbą do pa-
rafian o przekazywanie naszym podopiecz-
nym ciepłych kurtek, swetrów, bielizny osobi-
stej, butów i kocy. Dary można przynosić do 
siedziby Caritasu w najbliższą sobotę /12.10/
w godz.8.00-10.00 lub po uzgodnieniu telefo-
nicznym 609 817 961. Liczymy na pomoc i 
dziękujemy za wsparcie w imieniu podopiecz-
nych! 

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

•  Tradycyjnie, co roku obchodzimy tzw. Nie-
dzielę Papieską. W tym roku przypada ona 
na dzień 13 października. Pamięcią i modli-
twą wracać będziemy do 16 października 19-
78 i Placu Św. Piotra w Rzymie, kiedy na Sto-
licy Piotrowej zasiadł błogosławiony dziś 
jeszcze Jan Paweł II, a myślą wybiegać bę-
dziemy do dnia 27 kwietnia 2014 roku, kiedy 
nastąpi kanonizacja naszego wielkiego rodaka 
wraz z bł. Janem XXIII. 

•  W tę samą niedzielę - 13.10 - o godz. 16.30 
w dolnej kaplicy Msza św. dla dzieci przygo-
towujących się do I Komunii św. i ich rodzi-
ców.  

•  W następną niedzielę - 20.10 - o godz. 16.00! 
także w kaplicy Msza św. dla przygotowują-
cych się do Bierzmowania. Zapraszamy tak-
że rodziców! 

•  Pielgrzymów, którzy wraz z ks. Proboszczem 
udali się do Ziemi Świętej i Jordanii poleca-
my modlitewnej pamięci nas wszystkich. 

•  Są jeszcze wolne intencje mszalne w naj-
bliższym tygodniu. 

XXVII Niedziela zwykła – 
6.10 

 
 Życie z wiarą 

 
 Wzruszeni jesteśmy 
prośbą Apostołów w dziś 
czytanej Ewangelii: „Panie, 
przymnóż nam wiary”. 
Wszechpotęga wiary, która 
nawet góry przenosić może, 
jest przedłużeniem wszechmo-
cy Tego, komu zawierzyliśmy, 
mimo naszych słabości i 
ułomności. Skuteczność ta 
częściowo wypływa już z 
naszej osobowości owładniętej 
wiarą. Promieniuje ona siłą 
woli, odwagą, jasnością my-
ślenia i poczuciem odpowie-
dzialności. Czy my wierząc, 
pragniemy takiej wiary działa-
jącej rzeczy „niemożliwe”? 
Czy chcemy tej skuteczności, 
o którą proszą Apostołowie? 
Trzeba już wierzyć, by takiej 
skuteczności pragnąć. Tylko w 
oparciu o wiarę można zbudo-
wać sprawiedliwość, pomna-
żać jedność i miłość wśród 
ludzi. W pierwszym dzisiej-
szym czytaniu prorok skarży 
się na wzrastającą bezbożność, 
na deptanie prawa i pogardę 
okazywaną sprawiedliwym. 
Jakby widział nasze czasy. 
Dlaczego cierpią najlepsi i 
najwierniejsi? Dlaczego do-
puszcza, że zło stale zwycięża, 
a dobro ulega zapomnieniu? 
Dlaczego zło zwycięża prze-
biegłością, przemocą i szanta-
żem? Bóg odpowiada proroko-
wi, że „zginie ten, co jest 
ducha nieprawego, a sprawie-
dliwy żyć będzie dzięki swej 
wierności”. Apostołowie 
proszą Jezusa: „Przymnóż 
nam wiary!” Chodzi tu przede 
wszystkim o wiarę w obec-
ność Boga w naszym życiu i w 
świecie, w którym szansę 
w y d a j ą  s i ę  m i e ć 
„dostosowani” i umiejący się 
urządzić. A przecież „nie dał 
nam Bóg ducha bojaźni, ale 
mocy i miłości i trzeźwego 
myślenia”. 



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. 

700 wolna 
830 + Jadwiga Henne-
berg 
1000 + Jadwiga i Marian 
Materka, Genowefa 
Taczalska i Stanisława 
(k) Dziewulska 
1000 + Piotr Dorabialski 
w 9 r.śm., Helena 
Przyczka, Feliksa Och-
mańska i Beata Kraw-
czyk 
1130 + Barbara Klima-
szewska w 4 r.śm. 
1300 zajęta 
1630 + Zofia Przeklasa-
Prawdzic w 30 dniu po 
śm. 
1800 + Jadwiga Borow-
ska 

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. 

800 + Eugeniusz w 8 
r.śm., Marianna, Jan, 
Aleksandra (k), Alek-
sander, Apolonia i Ed-
mund z rodz. Krasno-
dębskich  
800 + Stanisław Doma-
lewski w 1 r.śm. 
1800 + Edmund Saganek 
z okazji imienin  
1800 – w int. Piotra i 
Beaty z okazji 10 r. 
ślubu i Bartka w 9 uro-
dziny z prośbą o bł. 
Boże dla cr. 

13 października,  
28 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 


