
15 października,  
wtorek, Św. Teresy od 
Jezusa, dziewicy i d-ra 
Kościoła, wspomnienie 

700 – w int. S. Teresy 
800 + Jadwiga i Stefan 
800 – w int. rodziny Kę-
pińskich /2/ 
1800 + Józefa (k) i Jaro-
sław Wojciechowscy, cr. 
Wojciechowskich 
1800 + Jadwiga Woźnica  
16 października, środa, 
Św. Jadwigi Śląskiej,  

wspomnienie  

700 + Marianna i Józef 
Milik 
700 wolna 
800 – w int. rodziny Kę-
pińskich /3/ 
1800  zbiorowa: - w in-
tencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za grzechy 
całego świata; - o introni-
zację Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzi-
nach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - za Kru-
cjatą Różańcową, aby 
Polska była wierna Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 
wypełniając Śluby Jasno-
górskie; - z prośbą o 
beatyfikację Sługi Bożej 
Rozalii Celakówny; + 

INTENCJE MSZALNE 

28 Niedziela  
Zwykła 

13.10.2013 

13 października,  
28 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 wolna 
830 + Jadwiga Henneberg 
1000 + Jadwiga i Marian 
Materka, Genowefa Ta-
czalska 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 + Jadwiga i Edward 
Woźniak, Grażyna Nie-
wiadomska 
1630 + Zofia Przeklasa-
Prawdzic w 30 dniu po 
śm. 
1800 + Jadwiga Borowska 

 
14 października,  

poniedziałek 
700 + Jadwiga i Marian 
Prusakiewicz 
800 + Jadwiga, Włady-
sław, Wacław, Pelagia i 
zm. z ich rodzin 
1800 + Jadwiga i Stani-
sław Sajner, Hanna Woj-
dalska 
1800 – w int. rodziny 
Kępińskich /1/ 

 

Ewa Modlińska z racji 
urodzin; + Irenka Gro-
dzicka w 28 r.śm.;  

17 października,  
czwartek, Św. Ignacego 

Antiocheńskiego,  
wspomnienie 

700 – o potrzebne łaski i 
Boże błog. dla rodz. Pa-
protnych 
800 + Michał Święcki 
1800 + Helena w 11 r.śm. 
i Stanisław Kot 
1800 – w int. rodziny 
Kępińskich /4/  
18 października, piątek, 

ŚW. ŁUKASZA, 
EWANGELISTY,  

święto 

700 wolna 
800 + Henryk i cr. Błę-
dowskich, Paszkiewi-
czów i Zaborowskich 
800 – w int. rodziny Kę-
pińskich /5/  
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Kazimierz, Sta-
nislawa (k) i Stanisław 
Gańko, Jan, Zofia, Jan, 
Stanisław, Stanislawa (k) 
i Krystyna Brama, Euge-
nia i Stanisław Milewscy;  
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  28 Niedzielę Zwykłą 

13.10.2013 r. 
•  12 i 13 października Kościół świętuje Dzień 

Maryjny Roku Wiary. Centralne uroczysto-
ści rozpoczęły się już w Watykanie. W dru-
gim dniu uroczystości o godz.. 10.30 w obec-
ności figury Matki Bożej Fatimskiej na placu 
św. Piotra Ojciec Święty Franciszek będzie 
przewodniczył uroczystej Mszy św., w cza-
sie której poświęci świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 

•  Tradycyjnie, co roku obchodzimy tzw. Nie-
dzielę Papieską. W tym roku przypada ona 
dziś - 13 października. Pamięcią i modlitwą 
wracamy do 16 października 1978 i Placu 
Św. Piotra w Rzymie, kiedy na Stolicy Pio-
trowej zasiadł błogosławiony Jan Paweł II, a 
myślą wybiegamy do dnia 27 kwietnia 2014 
roku, kiedy nastąpi kanonizacja naszego 
wielkiego rodaka wraz z bł. Janem XXIII. 

•  Dziś - 13.10.2013 - o godz. 16.00 w War-
szawie na Starym Mieście w sanktuarium 
MB Łaskawej – jak co miesiąc – Msza św. 
za Ojczyznę i Pokutny Marsz Różańcowy 
pod budynek MEN przy ul. Szucha. 

•  W dzisiejszą niedzielę - 13.10 - o godz. 
16.30 w dolnej kaplicy Msza św. dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. i 
ich rodziców. 

•  O. Gianni Gaiga MCCJ, który gościł w 
naszej parafii przed tygodniem przekazuje 
wszystkim wiernym podziękowania za zain-
teresowanie, wsparcie i modlitwy za dzieła 
misyjne prowadzone przez zgromadzenie 
Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowe-
go. 

• Wszystkim, którzy swoją pamięcią, modli-
twą i sercem towarzyszyli pielgrzymom do 

2 Krl 5,14-17 

Pan Bóg okazał 
ludom swe zba-
wienie 
2 Tm 2,8-13 

Łk 17,11-19 

 Stało się, że 
Jezus zmierzając do 
Jerozolimy przecho-
dził przez pogranicze 
Samarii i Galilei. Gdy 
wchodzili do pewnej 
wsi, wyszło naprzeciw 
Niego dziesięciu trę-
dowatych. Zatrzymali 
się z daleka i głośno 
zawołali: Jezusie, 
Mistrzu, ulituj się nad 
nami. Na ich widok 
rzekł do nich: Idźcie, 
pokażcie się kapła-
nom. A gdy szli, zo-
stali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich 
widząc, że jest uzdro-
wiony, wrócił chwaląc 
Boga donośnym gło-
sem, upadł na twarz 
do nóg Jego i dzięko-
wał Mu. A był to Sa-
marytanin. Jezus zaś 
rzekł: Czy nie dziesię-
ciu zostało oczyszczo-
nych? Gdzie jest dzie-
więciu? żaden się nie 
znalazł, który by wró-
cił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec. Do niego 
zaś rzekł: Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdro-
wiła. 



Ziemi Świętej i Jordanii składamy serdeczne 
Bóg zapłać!  

• W najbliższą niedzielę - 20.10 - ale o godz. 
16.00! także w kaplicy Msza św. dla przy-
gotowujących się do Bierzmowania. Za-
praszamy także rodziców! 

•  W piątek - 18.10 - święto Św. Łukasza, 
Ewangelisty - patrona służby zdrowia, a 
sobotę - 19.10 - wspomnienie bł. Jerzego 
Popiełuszki, kapłana, który pracował w na-
szej parafii. 

•  Jest październik, a wraz z nim Nabożeń-
stwa Różańcowe. Do wspólnej modlitwy 
zapraszamy codziennie o godz. 17.15! 

•  Nabożeństwa Różańcowe w poniedziałki 
prowadzone są 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 
dzieci serdecznie zapraszamy do zakrystii 
lub kancelarii. Zebrała się już jedna Róża 
różańcowa tzn. pięć małżeństw. 

•  W związku z okresem jesienno-zimowym 
Parafialny Caritas zwraca się z prośbą do 
parafian o przekazywanie naszym pod-
opiecznym ciepłych kurtek, swetrów, bieli-
zny osobistej, butów i kocy. Dary można 
przynosić do siedziby Caritasu po uzgodnie-
niu telefonicznym 609 817 961. Liczymy na 
pomoc i dziękujemy za wsparcie w imieniu 
podopiecznych! 

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

• Można już rezerwować intencje mszalne na 
przyszły rok. 

XXVIII Niedziela zwykła – 
13.10 

 
 Cud wiary 

 
  Jezus jest w drodze 
do Jerozolimy. W osobach 
dziesięciu trędowatych wycho-
dzi Mu naprzeciw nędza całej 
ludzkości. Wzruszył Go ból 
człowieka. Uzdrawia wszyst-
kich dziesięciu, ale tylko jeden 
wraca, by Mu podziękować. 
Jest nim Samarytanin. Tylko w 
nim dokonał się pełny cud, 
dlatego Jezus mówi do niego: 
„Wstań. Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła”. Samarytanin wie, 
że dostąpił zbawienia. Każdy z 
nas już to przeżył, że niełatwo 
jest nam prosić o pomoc, ale 
jeszcze oporniej jest dziękować 
za nią. W naszych czasach 
wdzięczność jest rzadkim 
kwiatem. Jest zaduszona znie-
czulicą i obojętnością. Chrystus 
„przeszedł przez ziemię dobrze 
czyniąc”, a ludzie szukali 
okazji, aby Go zabić. Klasycz-
nym przykładem ludzkiej 
niewdzięczności jest dzisiejsza 
ewangeliczna opowieść o 
uzdrowieniu dziesięciu trędo-
watych. Tylko jeden przyszedł 
podziękować za uzdrowienie. 
Wdzięczność chwyta za serce i 
usposabia do rewanżu, przyjaź-
ni i jedności. Człowiek zaś 
spętany egoizmem nie potrafi i 
nie chce otworzyć się na spra-
wy bliźnich. Św. Paweł Apo-
stoł w testamentalnym liście do 
Tymoteusza, swego ucznia i 
przyjaciela, zachęca go do 
wdzięczności Bogu i trwania w 
wierze, jako „godny uznania 
pracownik i dobry żołnierz 
Jezusa Chrystusa”. Okazać i 
zachować wdzięczność to 
wielka rzecz, to nie tylko 
świadectwo naszej kultury, ale 
i naszej wiary, naszej wierności 
Bogu i Ewangelii. 
Codziennie wręcz doświadcza-
my, jak świat cierpi na tem, że 
nie ma dziś nauki jak współżyć 
ze światem. 



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. 

830 + Edward Cacko z 
racji imienin oraz z proś-
bą o bł. Boże dla Jadwigi 
1000 zajęta 

1000 – w int. rodziny 
Kępińskich /7/  
1130 + Wacław Zając w 
27 r.śm. 
1300 zbiorowa: chrzty: 
Mikołaj Mielcarz, Fran-
ciszek Mielcarz, Klara 
Magdalena Kotapska, 
Wiktor Mateusz Kusak; - 
dz.-bł. w 50 r. ślubu Ka-
zimierza i Danuty Róż-
nowicz o bł. Boże dla cr.; 
+ Helena Makulec;  
1600 wolna 
1800 + Bogusław Jarzę-
bowski w 9 r.śm. 
 

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. 

19 października, sobo-
ta, Bł. Jerzego Popie-

łuszki, prezbitera, mę-
czennika, wspomnienie 

700 – w int. rodziny Kę-
pińskich /6/  
800 + Jan i Helena Żela-
zo, Zofia Kasprzyk i zm. 
z rodz. Żelazo 
1800 + Czesław Mitrus 
1800 – dz. w 45 ślubu 
Jana i Janiny Bieniek z 
prośbą o dalszą opiekę i 
błog. Boże 

20 października,  
29 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
700 + Mariusz w 17 r.śm., 
cr. Lechów i Wicików 


