
ga Marcinkiewicz, Tadeusz 

Jacak 

1800 – o uzdrowienie mię-

dzypokoleniowe rodzin 

Oljaszów i Kępińskich /8/  

22 października, wtorek, 

Bł. Jana Pawła II, papieża, 

wspomnienie 

700 – o łaski Ducha Świętego 

w czasie obrad II Konferen-

cji Smoleńskiej 

800 + rodzice: Witold i Wan-

da, nauczyciele, wychowaw-

cy, SS. Elżbietanki, kateche-

ci, nauczyciele gimnazjalni, 

profesorowie Politechniki 

1800 + Jadwiga w 17 r.śm. i 

Antoni Szeląg  

1800 – o uzdrowienie mię-

dzypokoleniowe rodzin 

Oljaszów i Kępińskich /9/  

23 października, środa 
700 – w int. Ks. Proboszcza z 

okazji urodzin 

700 wolna 

800 zajęta 

1800  zbiorowa: - w intencji 

wynagradzającej Najświęt-

szemu Sercu Pana Jezusa za 

grzechy całego świata; - o 

intronizację Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w na-

szych sercach, rodzinach, 

parafii, ojczyźnie  i całym 

świecie; - za Krucjatę Ró-

żańcową, aby Polska była 

wierna Bogu, Krzyżowi i 

Ewangelii wypełniając 

Śluby Jasnogórskie; - z 

prośbą o beatyfikację Sługi 

Bożej Rozalii Celakówny; – 

o uzdrowienie międzypoko-

INTENCJE MSZALNE 

29 Niedziela  

Zwykła 

20.10.2013 

20 października, 29 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 + Mariusz w 17 r.śm., cr. 

Lechów i Wicików 

830 + Edward Cacko z racji 

imienin oraz z prośbą o bł. 

Boże dla Jadwigi 

1000 + Ryszard, Jerzy, Alek-

sander, Marian, Wanda, 

Piotr, Helena i Franciszek 

1130 + Wacław Zając w 27 

r.śm. 

1300 zbiorowa: chrzty: 

Mikołaj Mielcarz, Franci-

szek Mielcarz, Klara Mag-

dalena Kotapska, Wiktor 

Mateusz Kusak; - dz.-bł. w 

50 r. ślubu Kazimierza i 

Danuty Różnowicz o bł. 

Boże dla cr.; - o łaskę zdro-

wia dla Jana i Jacka Kali-

nowskich, + Barbara, Kata-

rzyna i Wincenty Kalinow-

scy; + Helena Makulec; + 

Tadeusz i Jadwiga;  

1600 – o uzdrowienie mię-

dzypokoleniowe rodzin 

Oljaszów i Kępińskich /7/ 

1800 + Bogusław Jarzębow-

ski w 9 r.śm. 

21 października, ponie-

działek, Bł. Jakuba Strze-

mię, biskupa, wspomnienie 

700 + ks. Krzysztof  Wojno 

w 1 r.śm. 

800 – o Boże bł., zdrowie i 

potrzebne łaski dla mamy 

Urszuli i mamy Teresy  

800 – o łaski Ducha Świętego 

w czasie obrad II Konferen-

cji Smoleńskiej 

1800 + Janusz Felak, Jadwi-

leniowe rodzin Oljaszów i 

Kępińskich /10/; + Anna 

Władysława Orkisz w 30 

dniu po śm., + Irena w 30 

r.śm. i Stanisław Osuch-

Pochmieleccy, Jadwiga i 

Stanisław Kołodziejczyk; + 

Stefania i Piotr Ponikowscy, 

Helena, Bogusław i Kazi-

mierz Zawistowscy;  

24 października, czwartek 
700 + Stefania i Władysław 

Osiak, Włodzimierz Koła-

kowski i zm. z ich rodzin 

800 wolna 

1800 + Ks. Wiesław Kalisiak 

w 7 r.śm. 

1800 – o uzdrowienie mię-

dzypokoleniowe rodzin 

Oljaszów i Kępińskich /11/ 

25 października, piątek 
700 – za wstawiennictwem 

św. Rity, św. Judy Tadeusza 

i św. Ekspedyta o szczęśliwą 

operację i potrzebne łaski 

700 wolna 

800 – o uzdrowienie między-

pokoleniowe rodzin Olja-

szów i Kępińskich /12/ 

1800 zbiorowa za zmarłych: 
+ Halina Pieńkowska;  

26 października, sobota 

700 – o uzdrowienie między-

pokoleniowe rodzin Olja-

szów i Kępińskich /13/ 

800 + Mieczysława (k) i 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  

na  29 Niedzielę Zwykłą 

20.10.2013 r. 

  Z niedzielą dzisiejszą rozpoczyna się 

się w Kościele Tydzień Misyjny. Nasza 

diecezja opiekuje się jedną z parafii mi-

syjnych w Sierra Leone. Posługę dusz-

pasterską prowadzą tam księża z Polski, 

z naszej diecezji. Dziś ofiarami do pusz-

ki Dar serca wspieramy tę afrykańską 

misję.  

  W dzisiejszą niedzielę  - 20.10 - o godz. 

16.00! w kaplicy Msza św. dla przygo-

towujących się do Bierzmowania. Za-

praszamy także rodziców! 

  W najbliższą niedzielę - 27.10 - o godz. 

16.30! w dolnej kaplicy Msza św. dla 

dzieci przygotowujących się do I Ko-

munii św. i ich rodziców. 

  We wtorek 22.10 obchodzić będziemy 

wspomnienie Bł. Jana Pawła II. Po 

wieczornej mszy św. odmówimy Litanię 

do Błogosławionego. 

  W najbliższy czwartek - 24.10 - 7. r.śm. 

Ks. Wiesława Kalisiaka. Msza św. w 

jego intencji o godz. 18.00.  

Wszystkich zapraszamy! 

  W następny poniedziałek - 28.10 - o 

godz. 19.30 pierwsze po wakacjach spo-

tkanie grupy Porozmawiajmy o Koście-

le.  
Zapraszamy! 

  Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 

godz. 17.15. W poniedziałki prowadzo-

ne są przez męskie Kółka Różańcowe, 

Wj 17,8-13 

Naszą pomocą 

jest nasz Pan i 

Stwórca 

2 Tm 3,14-4,2 

Łk 18,1-8 

 Jezus odpowie-

dział swoim uczniom 

przypowieść o tym, że 

zawsze powinni modlić 

się i nie ustawać: W 

pewnym mieście żył 

sędzia, który Boga się 

nie bał i nie liczył się z 

ludźmi. W tym samym 

mieście żyła wdowa, 

która przychodziła do 

niego z prośbą: Obroń 

mnie przed moim prze-

ciwnikiem. Przez pe-

wien czas nie chciał; 

lecz potem rzekł do 

siebie: Chociaż Boga 

się nie boję ani z ludźmi 

się nie liczę, to jednak, 

ponieważ naprzykrza 

mi się ta wdowa, we-

zmę ją w obronę, żeby 

nie przychodziła bez 

końca i nie zadręczała 

mnie. I Pan dodał: Słu-

chajcie, co ten niespra-

wiedliwy sędzia mówi. 

A Bóg, czyż nie weźmie 

w obronę swoich wy-

branych, którzy dniem i 

nocą wołają do Niego, i 

czy będzie zwlekał w 

ich sprawie? Powiadam 

wam, że prędko weźmie 

ich w obronę. Czy jed-

nak Syn Człowieczy 

znajdzie wiarę na ziemi, 

gdy przyjdzie? 

#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania
#czytania


żeńskie we czwartki, przez Radio Mary-

ja we wtorki, przez dzieci w każdą śro-

dę, a w piątki przez Odnowę w Duchu 

św. 

  W związku z okresem jesienno-

zimowym Parafialny Caritas zwraca 

się z prośbą do parafian o przekazywa-

nie naszym podopiecznym ciepłych kur-

tek, swetrów, bielizny osobistej, butów i 

kocy. Dary można przynosić do siedzi-

by Caritasu po uzgodnieniu telefonicz-

nym 609 817 961. Liczymy na pomoc i 

dziękujemy za wsparcie w imieniu pod-

opiecznych! 

  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wy-

pominkowej przyjmujemy tylko w za-

krystii i kancelarii. Wieczorne Msze 

święte - w listopadzie codziennie, a w 

ciągu roku w każdy piątek - odprawiane 

są w intencjach wypominkowych. Kart-

ki są wyłożone przy wyjściu z kościoła. 

  Są jeszcze wolne intencje mszalne w 

najbliższym tygodniu. 

  Można już rezerwować intencje mszal-

ne na przyszły rok. 

 

 

 Zapowiedzi przedmałżeńskie 

 Ruolin Wu, kawaler z Handan i 

Agnieszka Urszula Skawińska, panna z 

parafii tutejszej 

XXIX Niedziela zwykła – 20.10 

 

 Nasza pomoc 
 

 Człowiek – biedny i słaby – 

musi sobie zdać sprawę, że jest 

na tym świecie jedyną istotą, 

która może zbliżyć się do Boga i 

z Nim rozmawiać jak z Ojcem. 

Bóg daje mu znaki swojej 

wszechmocy i miłości. Mojżesz 

modlący się na górze z wycią-

gniętymi rękami jest symbolem 

wytrwałości w modlitwie. Przy-

pomina Chrystusa, który z wycią-

gniętymi rękami na krzyżu 

zwyciężył szatana i grzech w 

walce o nasze zbawienie. Modli-

twa nie może jednak zastąpić 

działalności, ale tej działalności 

nadaje sens i przysposabia do 

każdego dobrego czynu. Modli-

twa uskrzydla działalność apo-

stolską, pogłębia wiarę i skutecz-

ność ewangelizacji. Jezus na-

uczył swoich uczniów modlić się. 

I my, w takiej samej modlitwie, 

powinniśmy trwać, nie wpadając 

w popłoch w czasach próby, 

cierpień i niepewności. Wytrwa-

łość w wierze, w miłości i modli-

twie, aż do ostatecznego przyj-

ścia Chrystusa, to program dla 

nas na każdy dzień. Kierując się 

w życiu codziennym tymi drogo-

wskazami uczynimy świat lep-

szym – i w myśleniu, i w działa-

niu. Ciągłość skupienia się, 

ofiary i cierpliwości oraz nie-

ustannej działalności – nadawać 

będzie naszej rzeczywistości – 

czystość i ostrość. Dzisiejsze 

czytania liturgiczne zachęcają 

nas do takiej refleksji. Tylko 

absolutna szczerość wobec siebie 

i Niebios pomoże nam rozwinąć 

otrzymane talenty i wyczerpać do 

dna „kielich życia”. Bogu nie 

potrzebna wielosłowność, bo „On 

wie pierwej, czego potrzebujemy, 

niż Go o to poprosimy”. Wystar-

czy pełne otwarcie duszy dla 

Boga i ufne zwrócenie się do 

Niego ze swymi prośbami. Dziś, 

całkiem inni „uczniowie”, zwra-

cają się do Chrystusa z prośbą: 

„Panie, naucz nas modlić się”. 

Dlatego my dziś musimy 

„ogarnąć” modlitwę i rozumieć 

jej konieczność z poziomu XXI 

wieku. 



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 Elżbieta 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 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. 

ściach i utwierdzenia w 

wierności, a Kościoły w 

Ameryce Łacińskiej wysyła-

ły misjonarzy do innych 

Kościołów jako owoc misji 

kontynentalnej 

1130 + Bogdan Narbutt w 14 

r.śm. 

1300 + Sabina i Władysław   

1300 – dz.-bł. w 50 r. ślubu 

Eugeniusza i Jadwigi z 

prośbą o zdrowie i bł. Boże 

dla cr. 

1630 – o laskę zdrowia dla 

Marcina za wstawiennic-

twem bł. Honorata Koźmiń-

skiego 

1800 + zm. z rodz. Kocięc-

kich 

1800 + Janina w 9 r.śm. i 

Elżbieta w 8 r.śm. Migus, 

Piotr Kozioł w 1 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. 

Mirosław Krasnodębscy, Jan 

i Genowefa Karczewscy i cr. 

Karczewskich 

1615 ślub: Wu-Skawińska 

1800 + Bogusław i Andrzej 

Jezierscy w 7 r.śm. 

1800 + Tadeusz Brudnicki w 

1 r.śm. 

27 października, 30 NIE-

DZIELA ZWYKŁA 

700 – o uzdrowienie między-

pokoleniowe rodzin Olja-

szów i Kępińskich /14/ 

830 + Józefa (k) i Aleksander 

Kalata, cr. Kalatów, Ed-

mund, Leszek, Michał i 

Józefa (k) 

1000 – Aby kapłani, którzy 

przeżywają trudności, do-

znali pociechy w cierpie-

niach, wsparcia w wątpliwo-


