
700 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /15/ 
800 + Tadeusz Więsyk, 
Feliksa (k) i Piotr Woźnica 
1800 – w int. Ojca Tadeusza 
Rydzyka – dyr. Radia Ma-
ryja z okazji imienin – o 
nieustające Boże bł. i opie-
kę MB Nieustającej Pomo-
cy dla niego i wszystkich 
dzieł powstałych wokół 
RM 
1800 + Eugeniusz Mucho w 
1 r.śm. 
29 października, wtorek 

700 wolna 
800 + Jerzy Iwiński w 2 
r.śm. i Danuta Wieszczycka 
1800 + Ryszarda (k) Uraw-
ska w r.śm.  
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /16/ 

30 października, środa 
700 – w int. Diany i Rafała 
w 3 r. ślubu o wszystkie 
potrzebne dla nich dary 
700 wolna 
800 + Jacek Kruszewski 
1800  zbiorowa: - w intencji 
wynagradzającej Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy całego świata; - 
o intronizację Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w 
naszych sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i całym 
świecie; - za Krucjatą Ró-
żańcową, aby Polska była 
wierna Bogu, Krzyżowi i 

INTENCJE MSZALNE 

30 Niedziela  
Zwykła 

27.10.2013 

27 października, 30 NIE-
DZIELA ZWYKŁA 

700 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /14/ 
830 + Józefa (k) i Aleksan-
der Kalata, cr. Kalatów, 
Edmund, Leszek, Michał i 
Józefa (k) 
1000 – Aby kapłani, którzy 
przeżywają trudności, 
doznali pociechy w cierpie-
niach, wsparcia w wątpli-
wościach i utwierdzenia w 
wierności, a Kościoły w 
Ameryce Łacińskiej wysy-
łały 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 Koź-
mińskiego 
1800 + zm. z rodz. Kocięc-
kich 
1800 + Janina w 9 r.śm. i 
Elżbieta w 8 r.śm. Migus, 
zm. z cr. Migusów oraz 
Piotr Kozioł w 1 r.śm. 

28 października,  
poniedziałek,  

ŚW. APOSTOŁÓW  
SZYMONA I JUDY TA-

DEUSZA, święto 

Ewangelii wypełniając 
Śluby Jasnogórskie; - z 
prośbą o beatyfikację Sługi 
Bożej Rozalii Celakówny; 
– o uzdrowienie międzypo-
koleniowe rodzin Oljaszów 
i Kępińskich /17/; + Józef 
Głowacki w 30 dniu po 
śm.; + Helena i Józef Sko-
rupkich w 25 r.śm.;  
31 października, czwartek 
700 wolna 
800 + Władysław i Eleonora 
Korbasińscy oraz ich dzieci 
i wnuk Paweł  
1800 zajęta 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /18/ 
1 LISTOPADA, PIĄTEK, 

WSZYSTKICH  
ŚWIĘTYCH,  

uroczystość 

700 zajęta 
830 + zm. z rodz. Jarzęb-
skich, Żelazowskich, Basia-
ków i Kryńskich 
1000 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /19/ 
1130 + Hanna Hankiewicz 
w 8 r.śm. 
1300 zbiorowa: + Leszek 
Modliński, Ewa Frąckie-
wicz, Stanisława i Józef 
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Liturgia Słowa Bożego Ogłoszenia  
na  30 Niedzielę Zwykłą 

27.10.2013 r. 
 

•  W dzisiejszą niedzielę - 27.10 - obchodzimy 
Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła... 

•  Dziś też o godz. 16.30 w dolnej kaplicy Msza 
św. dla dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii św. i ich rodziców. 

•  Dziś także, o godz. 19.00 w salce parafialnej 
spotkanie grupy chłopców przygotowujących 
się do Bierzmowania.  

•  Jutro - 28.11 - święto Apostołów Szymona i 
Judy Tadeusza. Msze św. jak w dzień powsze-
dni. 

•  Również w jutrzejszy poniedziałek o godz. 19-
.30 pierwsze po wakacjach spotkanie grupy Po-

rozmawiajmy o Kościele. Zapraszamy! 
•  Nabożeństwa Różańcowe /ostatni tydzień/ 

codziennie o godz. 17.15. W poniedziałki pro-
wadzone są przez męskie Kółka Różańcowe, 
żeńskie we czwartki, przez Radio Maryja we 
wtorki, przez dzieci w każdą środę. 

•  W najbliższy piątek - 1 listopada - obchodzimy 
Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 
będą odprawiane o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00 i 18.00.  
Z racji uroczystości nie obowiązuje nas post! 

• 2 listopada - sobota - przypada Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 
będą odprawiane o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Po 
Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się procesja 
wewnątrz kościoła 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 powszedniego. 

∗  Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpusz-
czonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakra-

Syr 35,12-14.16-

18 

Biedak zawołał i 
Pan go wysłuchał. 
2 Tm 4,6-9.16-18 

Łk 18,9-14 
 Jezus powie-
dział do niektórych, co 
ufali sobie, że są spra-
wiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypo-
wieść: Dwóch ludzi 
przyszło do świątyni, 
żeby się modlić, jeden 
faryzeusz a drugi cel-
nik. Faryzeusz stanął i 
tak w duszy się mo-
dlił: Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie, zdziercy, 
oszuści, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. 
Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywam. 
Natomiast celnik stał z 
daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się 
w piersi i mówił: Bo-
że, miej litość dla 
mnie, grzesznika. 
Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie 
tamten. Każdy bo-
wiem, kto się wywyż-
sza, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie 
wywyższony. 



mentalna 
∗  Przyjęcie Komunii świętej 
∗  Odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w 

której modli się Ojciec święty 
∗  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 inten-

cjach Ojca świętego mogą być wypełnione w 
ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czyn-
ności, z którą związany jest odpust; między tymi 
elementami musi jednak istnieć związek. 

⇒  Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele od-
pustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii 
świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża 
- tylko jeden odpust zupełny. 

•  W tym tygodniu Pierwszy Piątek i Sobota 
miesiąca. Z racji na Uroczystość Wszystkich 
Świętych chorym ks. Proboszcz odwiedzi cho-
rych we czwartek - 31.10. 2013, a ks. Adam w 
następny piątek /08.11/. W Pierwszą Sobotę 
Miesiąca zapraszamy na Różaniec wynagradza-
jący na godz. 6.30. 

•  Zgłoszenia zmarłych do modlitwy wypomin-
kowej przyjmujemy tylko w zakrystii i kancela-
rii. Wieczorne Msze święte - w listopadzie co-
dziennie, a w ciągu roku w każdy piątek - odpra-
wiane są w intencjach wypominkowych. Kartki 
są wyłożone przy wyjściu z kościoła. 

•  Zachęcamy do lektury najnowszego numeru 
"Salve Regina". Numer poświęcony jest me-
diom katolickim. Szczególnie polecamy wywiad 
z ks. prałatem Henrykiem Zielińskim, redakto-
rem naczelnym tygodnika "Idziemy", który był 
przed laty na praktykach w naszej parafii. Gaze-
tę można nabyć przy głównym wejściu z kościo-
ła. 

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

•  Można już rezerwować intencje mszalne na 
przyszły rok. 

XXX Niedziela zwykła – 
27.10 

 
 Podwójne oblicze 

 
 Różnorodny i dziwny jest 
świat. Wpatrując się w Ewan-
gelię dziś czytaną o skruszo-
nym grzeszniku i zadufanym 
faryzeuszu, mamy wrażenie, że 
to z naszych czasów wzięte. 
Jezus mówi: wszyscy potrze-
bują miłosierdzia Bożego - i 
dobrzy i grzeszni. Tylko Bóg 
może nas „przetworzyć w 
nowe stworzenie” według 
swego Serca. „Dwóch ludzi 
przyszło do świątyni, żeby się 
modlić”. Pokazuje nam ich 
dziś czytana Ewangelia. Obaj 
potrzebowali rozmowy z 
Bogiem. Jakże jednak różna 
jest ich modlitwa, która prze-
cież jest żywym oddechem 
wiary. I dzisiaj rozpowszech-
nione są dwa sposoby modli-
twy. Pierwszy nazwalibyśmy 
modlitwą – wyizolowaną, to 
znaczy taką niedzielną. Jest 
ona, jak oaza na pustyni, 
otoczona naszymi całotygo-
dniowymi obowiązkami, 
interesami, pracami, nauką itp. 
Niedziela przynosi z sobą czas 
na modlitwę. Nawet godziny 
są wyliczone. Modlitwa jest 
jakby odpoczynkiem w oazie 
na pustyni tygodnia, wyizolo-
wana z konkretnego życia, z 
niepobożnych dni. Drugi 
rodzaj modlitwy można na-
zwać – integralną, jednoczącą, 
całościową. Nie ma tu przepa-
ści między codziennym ży-
ciem, a niedzielnymi godzina-
mi. Modlitwa przenika życie. 
Oddycha się nią na co dzień, 
stanowi całość. Oprócz modli-
twy słowa, jest bowiem modli-
twa czynu, konkretnym ży-
ciem. Znamy modlitwę św. 
Franciszka: „Pochwalony bądź 
Panie, przez naszą siostrę 
ziemię…”. Wraz z duszą 
wszystko można podnosić do 
Boga. Zastanówmy się nad 
modlitwą tych dwóch ludzi z 
dziś czytanej Ewangelii. 



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. 

ga, Jan i Stanisław  
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 
Pełka 
1000 – w intencji Ojca św., 
Kościoła, Ojczyzny, Radia 

Maryja, TV Trwam, Nasze-

go Dziennika  
1130 zajęta 
1300 zbiorowa: + dziadko-
wie: Rutkowscy i Lipka, 
Andrzej Miecznikowski; + 
Alfreda i Tadeusz Tokar-
scy; + Maria Zając w 10 
r.śm.;  
1800 + Tadeusz Ryciuk, 
rodz. Bulik i Jarosz 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /21/ 

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. 

Gójscy, Apolonia i Józef 
Modlińscy;  
1800 – o potrzebne łaski i 
Bożą opiekę dla Iwony, 
Marcina i Natalii  

2 listopada, sobota, 
WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH, 

wspomnienie 

700 zajęta 
1000 Msza wypominkowa  
1000 + Michalina, Tadeusz i 
Zofia Suchniccy 
1800 – o uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe rodzin 
Oljaszów i Kępińskich /20/ 

3 listopada,  
31 NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

700 + Wacław w 52 r.śm., 
Pelagia, Władysław, Jadwi-


