
Kryńskich  
1000  + Marianna, Henryk 
i Marian Zarzyccy, Zofia, 
Mikołaj i Aleksander 
Dziakowscy 
1130  + Dariusz w 4 r.śm., 
Wiktor w 6 r.śm., Janina, 
Wojciech i Jerzy Raszpla, 
Irena Szajkowska w 60 
r.śm. i cr. Szajkowskich 
1300 + Barbarę Kalinow-
ską i z prośbą o zdrowie 
dla Jana i Jacka Kalinow-
skich 
1800 + Jadwiga Borowska 

02 listopada, wtorek; 
WSPOMNIENIE 

WSZYSTKICH WIER-
NYCH ZMARŁYCH 

700 wolna  
1000 procesja i wypo-
minki jednorazowe 
1800 zbiorowa i wypo-
minki jednorazowe: + 
Marianna Alfreda Pazura 
w 1 r.śm.; + Leszek, Ewa, 
Józef, Stanisława, Józef i 
Apolonia 

03 listopada, środa;  
700 wolna 
800 + Edward Cacko, Jan 
i Janina Jakubik, Zofia i 
cr. Terciak 
1800 zbiorowa: - w inten-
cji wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego 
świata; - o intronizację 

INTENCJE MSZALNE 

XXXI Niedziela 
Zwykła -  

31.10.2010 

31 października, XXXI 
Niedziela Zwykła  

700 + ElŜbieta Śliwa w 4 
r.śm. 
830 – za parafian  
1000  - intencja Kół Ró-
Ŝańcowych; – Aby ofiary 
narkomanii i wszystkich 
innych form uzaleŜnienia, 
przy wsparciu wspólnoty 
chrześcijańskiej, znalazły 
w mocy Boga Zbawiciela 
siłę potrzebną do radykal-
nej odmiany Ŝycia; – 
(intencja misyjna) – Aby 
Kościoły Ameryki Łaciń-
skiej dalej prowadziły 
misję kontynentalną, 
której inicjatorami są 
tamtejsi biskupi, wiąŜąc 
ją z powszechnym zada-
niem misyjnym ludu 
BoŜego; 
1130  + Anna Chirkowska 
i Frydolin Bubik 
1300 zajęta 
1800 + Lucyna, Włady-
sław, Eugeniusz, Laura, 
Janina, Tadeusz, Wanda, 
Telesfor, Krystyna, Zofia, 
Jadwiga i Danuta Kocięc-
cy 
01 listopada, poniedzia-

łek; WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 

700 wolna 
830 + cr. śelazowskich, 
Jarzębskich, Wasiaków i 

Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, parafii, 
ojczyźnie  i całym świe-
cie; - o zdrowie dla Alek-
sandra; - o zdrowie i 
opiekę MB Nieustającej 
Pomocy dla Małgorzaty i 
Stefanii; + Alfons Waw-
rzyniak  
04 listopada, czwartek; 

Św. Karola Borome-
usza, biskupa 

700 + zm. siostry ze zgro-
madzenia św. Rodziny z 
Bordeaux 
800  wolna 
1800 zbiorowa: + Zofia, 
ElŜbieta i Stanisław Sę-
dek, Wiesława (k) Jawor-
ska;  

05 listopada, piątek;  
700 wolna 
800 + Piotr Kozakiewicz 
1630 + Maria Zając w 7 
r.śm. 
1800 zbiorowa za zmar-
łych: + Sławek Szyma-
nek z okazji imienin.; + 
Stefania, Jan i Zdzisław 
Karcz, Janina i Michał 
Misztal 
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXXI Niedzielę zwykłą  

31.10.2010 r. 
•  Jutro 1 listopada obchodzimy uroczystość 

Wszystkich Świętych. Msze św. będą odpra-
wiane według porządku niedzielnego.  

• 2 listopada przypada Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą 
odprawiane o godz. 7, 10 i 18. Po Mszy św. o 
godz. 10 odbędzie się procesja wewnątrz ko-
ścioła do 5-ciu stacji połączona z Modlitwą 
Wypominkową.  

•  Wypominki. Zgłoszenia zmarłych przyjmu-
jemy tylko w zakrystii i kancelarii. Wieczorne 
Msze święte - w listopadzie codziennie, w 
ciągu roku w kaŜdy piątek, odprawiane są w 
intencjach wypominkowych. 

• W rozpoczynającym się tygodniu moŜna uzy-
skać wielokrotnie ODPUST ZUPEŁNY, czyli 
całkowite darowanie nie tylko grzechów, ale i 
kar za nie. Warunki uzyskania odpustu zu-
pełnego: 

∗ Brak jakiegokolwiek przywiązania do grze-
chu, nawet powszedniego. 

∗ Stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpusz-
czonego grzechu cięŜkiego lub spowiedź sa-
kramentalna 

∗ Przyjęcie Komunii świętej 
∗ Odmówienie dowolnej modlitwy w takiej 

intencji, która jest bliska  Ojcu Świętemu 
∗ Wykonanie czynności związanej z odpustem 

Czynnością tą moŜe być: 
⇒ PoboŜne nawiedzenie cmentarza w dniach 1 – 

8 listopada → odpust dla osoby zmarłej 
• Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w in-

tencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione 
w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu 
czynności, z którą związany jest odpust; mię-
dzy tymi elementami musi jednak istnieć 

Mdr 11,22-12,2; 

Będę Cię wielbił, 
BoŜe mój i Królu 
2 Tes 1,11-2,2; 

Łk 19,1-10 

Jezus wszedł do Jerycha i 
przechodził przez miasto. 
A był tam pewien czło-
wiek, imieniem Zache-
usz, zwierzchnik celni-
ków i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie 
zobaczyć Jezusa, kto to 
jest, ale nie mógł z powo-
du tłumu, gdyŜ był ni-
skiego wzrostu. Pobiegł 
więc naprzód i wspiął się 
na sykomorę, aby móc 
Go ujrzeć, tamtędy bo-
wiem miał przechodzić. 
Gdy Jezus przyszedł na 
to miejsce, spojrzał w 
górę i rzekł do niego: 
Zacheuszu, zejdź prędko, 
albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim do-
mu. Zeszedł więc z po-
śpiechem i przyjął Go 
rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: Do 
grzesznika poszedł w 
gościnę. Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: 
Panie, oto połowę mego 
majątku daję ubogim, a 
jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie. Na to Jezus 
rzekł do niego: Dziś 
zbawienie stało się udzia-
łem tego domu, gdyŜ i on 
jest synem Abrahama. 
Albowiem Syn Człowie-
czy przyszedł szukać i 
zbawić to, co zginęło. 



związek. 
• Po jednej spowiedzi moŜna uzyskać wiele 

odpustów zupełnych, natomiast po jednej 
Komunii świętej i jednej modlitwie w inten-
cjach papieŜa - tylko jeden odpust zupełny. 

•  W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Pią-
tek i Sobota miesiąca. Osoby, które chciały-
by przyjąć księdza z posługą sakramentalną 
prosimy zgłaszać w zakrystii. Msze św. w 
Pierwszy Piątek Miesiąca będą odprawione o 
godz. 7, 8, 16.30 i 18. W Pierwszą Sobotę 
Miesiąca zapraszamy do odmówienia RóŜań-
ca św. o godz. 6.30 

• Za tydzień tj. 7 listopada o godz. 11.30 dzieci 
przygotowujące się do Pierwszej Komunii 
św. otrzymają ksiąŜeczkę do naboŜeństwa. 
Obecność rodziców i dzieci obowiązkowa. 

• W niedzielę 7 listopada gościć będziemy p. 
Tadeusza Skotnickiego, który nam zapre-
zentuje pierwszą autorską płytę Czy potrafi-
my …wydaną przez OO. Jezuitów w Warsza-
wie. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na 
30 minutowy koncert. Po kaŜdej Mszy św. 
będzie moŜna nabyć płytę, która jest refleksją 
na słowem śpiewanym, miłością i przemija-
niem. 

• 18 listopada (czwartek) wyruszy parafialna 
pielgrzymka na Jasną Górę. Pragniemy w 
ciszy sanktuarium podziękować Matce BoŜej 
za wszystkie łaski otrzymane w tym roku. 
Zapisy w zakrystii przyjmujemy od przyszłej 
niedzieli wraz z opłatą 50 zł. 

• W najbliŜszy piątek adoracja po Litanii Lore-
tańskiej będzie trwać do godz. 20.00 i popro-
wadzi ją Odnowa w Duchu św. Zapraszamy! 

• Spotkanie i msza św. dla kandydatów do 
Bierzmowania w następny piętek - 12.11 - o 
godz. 18.00. 

XXXI Niedziela zwykła – 
31.10 

 
 Tchnienie Boga 

 
 W historii świata przeja-
wia się wieloraka mądrość i 
miłosierdzie Boga. On to 
przecieŜ „obdarza swoje 
stworzenie nieśmiertelnym 
tchnieniem, bo jest miłośni-
kiem Ŝycia” (Czyt. I). 
Grzeszników traktuje z 
dobrocią wychowawcy, 
podprowadzając ich do 
zrozumienia objawienia 
swej dobroci i miłosierdzia 
w Chrystusie, „który przy-
szedł szukać i zbawić to, co 
zginęło” (Ew.). Celnik 
pragnie zobaczyć Jezusa. 
Dlatego wdrapuje się na 
drzewo. Jezus zaś podnosi 
wzrok, bo chce go zauwa-
Ŝyć. Wstępuje do jego 
domu. Ku zdziwieniu 
wszystkich, wręcz zgorsze-
niu „poboŜnych” – obdarza 
go miłością i radością 
przemiany, której tak bar-
dzo potrzebował. To odna-
lezienie się jest tak bardzo 
potrzebne i radosne dla 
kaŜdego człowieka, bo 
zrzuca z siebie cięŜar zafał-
szowanego Ŝycia. Tego 
jednak za nas nikt nie zro-
bi, by spojrzeć w prawdę, 
która jest w nas i ponad 
nami, a do której świado-
mie czy nieświadomie 
tęsknią wszystkie serca i 
umysły na świecie. Popa-
trzmy chociaŜ na świątynię, 
w której przebywamy. 
Budowali ją nasi poprzed-
nicy, których myśli pięły 
się wraz z filarami wysoko, 
jak wznoszone dłonie ku 
Bogu Ojcu na wysoko-
ściach. 



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. Adam Kurowski 
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. 

06 listopada, sobota; 
700  + S. Wiesława w 
r.śm. 
800  + Weronika, Tade-
usz, Janina Kaczorowscy, 
Józefa (k) i Władysław 
Kowalscy 
1800 zbiorowa: + Alek-
sander w 9 r.śm., Anna i 
Stanisław Juzala, Janina i 
Stanisław Pątkowie; + 
Andrzej Olejnik w 2 
r.śm.;  

07 listopada, XXXII 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian  
830 + Józef, Józefa, An-
drzej, Adam, Stanisław, 
Jan, Walenty i Szczepan 

Pełka 
1000 - intencja Rodziny 
Radia Maryja: za Ojca 
św., Kościół, Ojczyznę, 
Radio Maryja i Ŝycie 
wieczne dla wszystkich 
zmarłych z anińskiej 
Rodziny RM 
1130  + Alicja Dymek w 9 
r.śm. 
1300 zbiorowa: + Maria 
KrzyŜanowska w 5 r.śm., 
cr. Jurkiewiczów, Kowal-
skich, Kaczyńskich, Du-
dzińskich, Niedzińskich i 
KrzyŜanowskich 
1800 + Franciszek i Fran-
ciszka Stolarczuk, Józef i 
Zofia Kozaneccy  

Święty Michale Archaniele! wspo-
magaj nas w walce ze złem, 
a przeciw niegodziwości i zasadz-
kom złego ducha bądź naszą obro-
ną. 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 Twojego głosu 
i postępowali za nim z całego serca. StrzeŜ ich od niebezpie-
czeństw świata, udziel im ducha rady i napełnij ich duchem swej 
świętej bojaźni, aby obdarzeni łaską kapłaństwa, słowem i przy-
kładem nauczali nas postępować drogą Twoich przykazań i 
doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą. Który 
Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 


