
gia Król, Michał, Eu-
geniusz, Wiktoria, 
Maria 
180 0   zbiorowa; 
+Jacek Soszyński w 6 
r.śm., Jadwiga Osow-
ska w 6 r.śm, 
 
Wtorek – 24 listopa-
da; wspomnienie św. 

męczenników An-
drzeja Dung-Lac, 
prezbitera i Towa-

rzyszy 
700  + Aleksander 
Woźnica w 33 r.śm., 
Stanisława (k), Piotr 
Grajda 
800  + Janina i Leon 
Makowscy 
1800  zbiorowa;  

 
Środa – 25 listopada;  
700 + Katarzyna i Józef 
Cendrowscy i zmarli z 
rodziny 

800  + Helena w 11 
r.śm. i Karol Kłos 
1800  zbiorowa: - W 
intencji wynagradzają-
cej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy ca-
łego świata; - o intro-
nizację Najśw. Serca 

INTENCJE MSZALNE 

 Niedziela Chrystusa 
Króla Wszechświata 

22.11.2009 

XXXIV Niedziela 
Chrystusa Króla 

Wszechświata – 22 
listopada 

700  - za parafian 
830  + Krystyna Saga-
nek w 25 r.śm. 
1000 + Zdzisław Przeź-
dziak z okazji urodzin 
i imienin oraz jego 
rodziców i teściów 

1130  + Stanisław i 
Marianna 
1300  - dz. za otrzyma-
ne łaski i BoŜe błogo-
sławieństwo w 70. r. 
urodzin Zygmunta 
Chacińskiego oraz z 
okazji imienin Ŝony 
ś.p. ElŜbiety Chaciń-
skiej 
1800  + Genowefa i 
Kazimierz Szymańscy, 
Marianna i Józef Bier-
nat, Barbara Szymań-
ska 
 

Poniedziałek; - 23 
listopada;  

700  + Aleksander 
Woźnica, cr. Woźni-
ców i Grajdów 
800  + Klemens, Pela-

Pana Jezusa w naszych 
sercach, rodzinach, 
parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie; - o 
zdrowie i łaski BoŜe 
dla Stefanii i Małgo-
rzaty 
 
Czwartek – 26 listo-

pada;  
700  + Ludwika (k), 
Jan, Łucja i Franciszek 
800  - o szczęśliwe roz-
wiązanie dla Ewy i bł. 
BoŜe dla całej rodziny 
1800  zbiorowa; zajęta 

p. Górecka 
 
Piątek – 27 listopada;  
700 – o bł. BoŜe dla 
Zgromadzenia Sióstr 
Prezentek 
800  - o szczęśliwą ope-
rację dla Danuty 
1800  zbiorowa; + Ste-
fania, Jan, Zdzisław 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia Niedzielne  
w Uroczystość Chrystusa Króla 

22 listopada 2009 
 

• Dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata. Uroczystością tą 
kończymy rok liturgiczny. Za poboŜne 
odmówienie aktu Wynagradzającego Naj-
św. Sercu Pana Jezusa moŜna uzyskać od-
pust zupełny pod warunkiem trwania w 
stanie łaski uświęcającej i przyjęcia Ko-
munii św. Wystawienie Najśw. sakramen-
tu i Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa 
będzie po Mszy św. o godz. 10 i 13. 

• Rodzina RóŜańcowa zaprasza na comie-
sięczne spotkanie w następną niedzielę 29 
listopada po Mszy św. po godz. 10.00 

• Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Ad-
went. Roraty ku czci Najśw. Maryi Pan-
ny będą odprawiane codziennie w dni po-
wszednie o godz. 6.30. 

• Rekolekcje adwentowe poprowadzi w na-
szej parafii ks. prof. Mieczysław Nowak. 
Rozpoczną się one w ostatnią niedzielę 
Adwentu. 

• Nowenna ku czci św. Judy Tadeusza jest 
odprawiana w kaŜdy wtorek po wieczornej 
Mszy św. Intencje modlitewne moŜna 
składać na świeczniku pod obrazem. 

• MałŜeństwo, narzeczeństwo, chodzenie, 
mieszkanie… - następne konwersatorium 
29 listopada br. 

• NaboŜeństwo Pokutne dla kandydatów 
do Bierzmowania, ich rodzin i przyjaciół 
odbędzie się dziś, 22 listopada o godz. 
19.00 w kościele. 

Piłat powiedział do 
Jezusa: Czy Ty je-
steś Królem Ŝydow-
skim? Jezus odpo-
wiedział: Czy to 
mówisz od siebie, 
czy teŜ inni powie-
dzieli ci o Mnie? 
Piłat odparł: Czy ja 
jestem śydem? Na-
ród Twój i arcyka-
płani wydali mi Cie-
bie. Coś uczynił? 
Odpowiedział Jezus: 
Królestwo moje nie 
jest z tego świata. 
Gdyby królestwo 
moje było z tego 
świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie 
został wydany śy-
dom. Teraz zaś kró-
lestwo moje nie jest 
stąd. Piłat zatem 
powiedział do Nie-
go: A więc jesteś 
królem? / Odpowie-
dział Jezus: / Tak, 
jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na 
to przyszedłem na 
świat, aby dać świa-
dectwo prawdzie. 
KaŜdy, kto jest z 
prawdy, słucha mo-
jego głosu. 

Dn 7,13-14;  
Pan Bóg króluje,  
pełen majestatu 
Ap 1,5-8;  
J 18,33b-37 



• Biuro Radia Maryja organizuje w dniu 5 
grudnia 2009r. pielgrzymkę do Torunia na 
18. rocznicę powstania Radia Maryja. 

BliŜsze informacje i zapisy w kiosku przy 
kościele. Zapraszamy. 

• Wszystkim pielgrzymom na Jasną Górę 
dziękujemy za pamięć i modlitwy przed 
tronem Matki Boskiej Częstochowskiej. 

 
⇒ W imieniu Diecezjalnego Duszpasterstwa 

Rodzin oraz Domowego Kościoła Ruchu 
Światło-śycie zapraszamy wszystkie mał-
Ŝeństwa, narzeczonych i wszystkich szu-
kających swojego powołania w małŜeń-
stwie na coroczne Adwentowe Warsztaty 
MałŜeńskie. Rekolekcje zatytułowane w 
tym roku: "Czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie" poprowa-
dzi ks. Roman Trzciński. Rekolekcje od-
będą się w salach Kurialnych przy Ka-
tedrze św. Floriana na Pradze program 
rekolekcji: czwartek 26 listopada - od 19-
:00 do 21:00 piątek 27 listopada -od 19:00 
do 21:00 sobota 28 listopada - od 16:00 do 
18:00 niedziela 29 listopada - od 10:30 do 
12:30 Rekolekcje zakończymy w niedzielę 
razem z Ks. Arcybiskupem Henrykiem 
Hoserem wspólną Mszą Św. o godzinie 
12:30 Tym małŜeństwom, którzy w tym 
czasie, w Ŝaden sposób nie będą mogli 
zapewnić opieki swoim pociechom- za-
pewnimy opiekę dzieciom. pozdrawiam 
Wojciech Gałązka odpowiedzialny za dia-
konię ewangelizacji Domowego Kościoła 
Ruchu Światło-śycie. 

Niedziela – Uroczystość 
Chrystusa Króla   

22.11.2009 
 

 Chrystus Król 
 
 Liturgia dzisiejsza daje 
nam poznać określenia 
Królestwa głoszonego 
przez Chrystusa. Nazwie 
je: Królestwem Prawdy, 
Królestwem Miłości, Kró-
lestwem Pokoju. Wiele 
nazw, lecz rzeczywistość 
jedna: „Bliskie jest Króle-
stwo Niebieskie”. Stało się 
realne i bliskie w osobie 
Jezusa Chrystusa, którego 
czcimy jako Króla. Wraz z 
Nim zstąpiło i weszło na 
nasz świat i jest obecne – 
choć nie na sposób ludzki 
– lecz BoŜy. Przyszło, jako 
odpowiedź na najgłębsze 
pragnienia i tęsknoty czło-
wieka: pragnienie Ŝycia, 
prawdy, miłości, sprawie-
dliwości i pokoju. Ta na-
uka o Królestwie Chrystu-
sa jest bardzo aktualna dla 
współczesnego człowieka, 
zagubionego i zalęknione-
go, udręczonego i przygnę-
bionego tyloma wydarze-
niami władców tego świa-
ta. Rozpoczynając swój 
pontyfikat nasz PapieŜ – 
Jan Paweł II – wołał: 
„Bracia i Siostry, nie bój-
cie się przygarnąć Chrystu-
sa i przyjąć Jego władzę… 
Dla Jego zbawczej władzy 
otwórzcie granice państw, 
systemów ekonomicznych 
i politycznych… Nie bój-
cie się! Chrystus wie, co 
nosi w swym wnętrzu 
człowiek. On jeden to 
wie”. Pomyślmy o tym 
dziś w Święto Chrystusa 
Króla. 



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 moŜna 

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. 

Karcz, Janina i Michał 
Misztal 

 
Sobota – 28 listopa-

da;  
700   + Zdzisław Frą-
czak  
800  - dz. za powrót do 
zdrowia babci Heleny; 
+ Franciszek Malama 
1800  zbiorowa; + Ja-
rosław Wrześniewski 
w 1 r.śm. 
 
I Niedziela Adwentu 

– 29 listopada 
700  - za parafian 

830  + Leszek Sowa w 
17 r.śm., i jego ojciec 
Edmund 
1000 intencja Rodziny 

RóŜańcowej 

1130  + Józef Grusz-
czyński w 21 r.śm. 
1300  + Alina, Zyg-
munt, Jerzy Niewia-
domscy, Jadwiga i 
Edward Woźniak , 
Wiktoria i Teofil 
Brzoskiewicz, cr. 
Brzoskiewiczów, Nie-
wiadomskich i Woź-
niaków  
1800  + Zdzisław i Mie-
czysław 
 

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. 


