
700  - dziękczynna za 
zdany egzamin 
800  + Stefan Lasota 
1800  zbiorowa; + 
Piotr Narkiewicz 
 
Wtorek – 10 listopa-
da; wspomnienie św. 

Leona Wielkiego, 
papieŜa  

700  - o zdrowie dla 
Magdaleny 
800  + Janina Kokosz-
kiewicz w miesiąc po 
pogrzebie 
1800  zbiorowa; 

 
Środa – 11 listopa-

da; wspomnienie św. 
Marcina z Tours, 

ŚWIĘTO NIEPOD-
LEGŁOSCI 

700  - o błogosławień-
stwo BoŜe i łaskę 
zdrowia dla Marii  
830  - Alicja Zdzien-
nicka w 20 r. śm. 
1000 + Natalia i Stani-
sław Jędrzejewscy  
1130  - za Ojczyznę 
1800  + Stanisława, 
Witold i Izydor Osso-

INTENCJE MSZALNE 

 XXXII Niedziela 
Zwykła 

08.11.2009 

XXXII Niedziela 
Zwykła – 08 listopa-

da 
700  - za parafian 
830  + Józef, Józefa 
(k), Andrzej, Adam, 
Stanisław, Jan, Szcze-
pan, Walenty Pełka 
1000 + Alicja Dymek 
w 8 r.śm.,  
1130  + Helena, Bole-
sław, Henryk, Cze-
sław, Kazimierz, Kle-
mens, Roman Jedy-
nak, Franciszek i Sła-
womir Jedynak 
1300  zbiorowa; + 
Janina i Ryszard Kru-
pińscy 
1800  + Stanisław, 
Anna, Genowefa Ba-
ranek, Henryk Bo-
gucki, cr. Luchow-
skich, Boguckich 
Franciszka (k) i Mi-
chał 
 

Poniedziałek; - 9 
listopada; święto 

rocznicy poświęce-
nia Bazyliki Late-

rańskiej 

wscy 
 
Czwartek – 12 listo-

pada;  
700 intencja wolna 
800  + Jerzy Kański w 
16 r.śm. 
1800  zbiorowa; + 
Renata Pawlak 
 
Piątek – 13 listopa-

da;  
700 intencja wolna 
800  + Jan i Kazimiera 
Pasztaleniec, rodzice i 
bracia: Andrzej i Ta-
deusz, Stanisław, 
rodzice Figielscy: 
Aleksandra (k) i An-
toni  
1800  zbiorowa 

 
Sobota – 14 listopa-

da;  
700   intencja wolna  

ciąg dalszy nas str. 4 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia 
XXXII Niedzieli zwykłej  

08 listopada 2009 
• W Święto Niepodległości - 11 listo-

pada Msze św. będą odprawione o 
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. 
Msza św. w intencji ojczyzny będzie 
odprawiona o godz. 11.30. Po wie-
czornej Mszy św. zapraszamy do 
wspólnego śpiewu pieśni wojskowych 
i patriotycznych (ok. 30 min), a po-
tem na spotkanie z p. Leszkiem Rysa-
kiem z IPN i pokaz dokumentalnego 
filmu z archiwum IPN, pt. „Cud nad 
Wisłą”. 
• 19 listopada (czwartek) wyruszy pa-

rafialna pielgrzymka na Jasną Górę. 
Pragniemy w ciszy sanktuarium po-
dziękować Matce BoŜej za wszystkie 
łaski otrzymane w tym roku. Zapisy 
w zakrystii przyjmujemy od dziś do 
przyszłej niedzieli. Wraz z zapisami 
przyjmujemy opłatę 50 zł. 
• Nowenna ku czci św. Judy Tade-

usza jest odprawiana w kaŜdy wtorek 
po wieczornej Mszy św. Intencje mo-
dlitewne moŜna składać na świeczni-
ku pod obrazem. 
• 7 listopada w naszym kościele po-

święcono Dęby Pamięci w ramach 
programu edukacyjnego Katyń … 

ocalić od zapomnienia. Dziękujemy 
rodzinom pomordowanych oficerów i 

Jezus nauczając mówił 
do zgromadzonych: 
StrzeŜcie się uczonych 
w Piśmie. Z upodoba-
niem chodzą oni w 
powłóczystych szatach, 
lubią pozdrowienia na 
rynku, pierwsze krze-
sła w synagogach i 
zaszczytne miejsca na 
ucztach. Objadają 
domy wdów i dla po-
zoru odprawiają długie 
modlitwy. Ci tym su-
rowszy dostaną wyrok. 
Potem usiadł naprze-
ciw skarbony i przypa-
trywał się, jak tłum 
wrzucał drobne pienią-
dze do skarbony. Wie-
lu bogatych wrzucało 
wiele. Przyszła teŜ 
jedna uboga wdowa i 
wrzuciła dwa pieniąŜ-
ki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swo-
ich uczniów i rzekł do 
nich: Zaprawdę, po-
wiadam wam: Ta ubo-
ga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszyst-
kich, którzy kładli do 
skarbony. Wszyscy 
bowiem wrzucali z 
tego, co im zbywało; 
ona zaś ze swego nie-
dostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, 
całe swe utrzymanie. 

1 Krl 17,10-16;  
Chwal, duszo moja  
Pana, Stwórcę swego. 
Hbr 9,24-28;  
Mk 12,38-44 



Ŝołnierzy za udział i wszystkim, któ-
rzy pod kierownictwem p. Janusza 
Gałdy zorganizowali tę uroczystość.  
• Café Wrzos zaprasza na wystawę po-

święconą poległym w Katyniu aninia-
nom. Wśród nich jest por. Karol 
Świątek, którego upamiętnia dąb za-
sadzony przy naszym kościele. Po 
kaŜdej niedzielnej Mszy świętej moŜ-
na równieŜ miło spędzić czas przy 
kawie i ciastku. Dziś - ze względu na 
spotkanie dla kandydatów do bierz-
mowania - tylko do południa. Para-
fialną kawiarenkę moŜna wynajmo-
wać na róŜnego rodzaju spotkania. 
Informacje u Ks. Konrada. 
• Świętość świeckich - konwersatorium 

dla młodzieŜy studiującej i pracującej 
oraz wszystkich zainteresowanych 
odbędzie się za tydzień, po wieczor-
nej Eucharystii w Café Wrzos. 
• Parafialne Biuro Radia Maryja zapra-

sza do nabywania atrakcyjnych ksią-
Ŝek. 
• Kolejny numer miesięcznika Salve 

Regina ukaŜe się za tydzień. 
• NaboŜeństwo Pokutne dla kandyda-

tów do Bierzmowania, ich rodzin i 
przyjaciół odbędzie się w niedzielę, 
22 listopada o godz. 19.00 w kościele. 

XXXII Niedziela zwykła – 
8.11 

 
 Święty gniew 

 
 Czasy Jezusa teŜ miały 
swoich faryzeuszy i uczo-
nych w Piśmie. Nie wszy-
scy byli źli i niebezpieczni. 
Jezus znał wśród nich wielu 
ludzi dobrych i był ich 
przyjacielem. Byli i tacy, 
którzy popadli w pozorną 
poboŜność. Jezus nie czuł 
do nich niechęci. Być zwy-
czajnie dobrym i sprawie-
dliwym w dzisiejszym 
świecie, który jest zaraŜony 
obłudą i zakłamaniem ludzi 
kształtujących opinie, nie 
jest wcale łatwo. Tej praw-
dy dotykają dzisiejsze czy-
tania Słowa. KaŜdy, kto 
posiada władzę, wystawio-
ny jest na pokusę naduŜy-
wania jej. Dotyczy to nie 
tylko władzy świeckiej. JuŜ 
w Starym Testamencie 
prorocy piętnowali takie 
postępowanie. Czyni to 
równieŜ Jezus Chrystus w 
dzisiejszej Ewangelii. Zna-
my obrazki robienia dobre-
go wraŜenia, stwarzania 
pozorów i gry na pokaz. 
Zawsze to jednak ma coś 
wspólnego z kłamstwem. 
Ewangeliczne ostrzeŜenie 
przed „uczonymi w Piśmie” 
i historia o wdowim groszu, 
stanowią przejrzyste i po-
glądowe fragmenty lekcji 
Jezusa o tym, jak docierać 
do prawdy o człowieku. 
Środkiem takiego rozpozna-
nia jest dla nas Eucharystia, 
w której Chrystus spotyka 
się z człowiekiem, istotą 
słabą i grzeszną. Euchary-
stia pozwala nam uświado-
mić sobie potrzebę prze-
miany. 



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 
 

Nowenna i naboŜeństwo 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. Konrad Hasior 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Ks. Kazimierz Zoch-

Chrabołowski 
Zakrystianka: 

siostra ElŜbieta Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę kościoła 

p.w. św. Benedykta można 

dokonywać na  konto: 

Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  

ul.  Rzeźbiarska 46 

04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy w 

 Warszawie 

      75 1030 1654 0000   

0000 3405 5000 

z dopiskiem"Na budowę ko-

ścioła p.w. św. Benedykta w 

Wawrze -  

Intencje Mszalne c.d. 

800  + Barbara Matec-
ka-Pochrzęst 
1800  zbiorowa; + 
Franciszka (k) i Fran-
ciszek Stolarczuk, 
Józef i Zofia Kaza-
neccy 
 

XXXIII Niedziela 
Zwykła – 15 listopa-

da 
700  - za parafian 
830  + Wanda i Feliks 
Chajewscy 
1000 + Józef Sikora i 
cr. Sikorów  

1130  +Maria KrzyŜa-
nowska w 4 r.śm, 
zmarli z rodzin Ko-
walskich,  Jurkiewi-
czów, Kaczyńskich, 
Dudzińskich,  Krzy-
Ŝanowskich i Nie-
dzińskich 
1300  chrzczeni: Em-
ma Rogers, Hubert 
Alan Krystosiak, 
zbiorowa: + Marek 
Kurlanc 
1800  + Józefa (k) 
Chmiel w 25 rocznicę 
śmierci, jej rodzice, 
mąŜ i synowie 

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas 
w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. 
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą 
strąć do piekła. Amen.  

MODLITWA ŚW. PIUSA X ZA KAPŁANÓW 
 O BoŜe, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla 
zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłań-
stwo i rzekł do swoich Apostołów: „śniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało. Proście Pana Ŝniwa, Ŝeby wyprawił robot-
ników na swoje Ŝniwo” (Mt 9, 37-38) - oto przystępujemy do 
Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz 
zesłać robotników na Ŝniwo swoje, ześlij godnych kapłanów do 
swojego świętego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od 
wieków wezwałeś do swej świętej słuŜby, chętnie słuchali Two-
jego głosu i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od 
niebezpieczeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich 
duchem swej świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, 
słowem i przykładem nauczali nas postępować drogą Twoich 
przykazań i doprowadzili do błogosławionego połączenia 
z Tobą. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


