
działek; 
700 + Janina-Irena 
Prawdzic-Makowska 
800 + Stefan Lasota 
1800 zbiorowa: + zm. 
z rodz. Pajchel i Rut-
kowskich 
09 listopada, wtorek; 

ROCZNICA PO-
ŚWIĘCENIA BAZY-

LIKI LATERAŃ-
SKIEJ 

700 wolna  
800 – dz. za łaskę zdro-
wia w rok po operacji 
1800 zbiorowa: + He-
lena Helman w 30 dniu 
po śm.;  

10 listopada, środa; 
Św. Leona Wielkiego, 

papieŜa i doktora 
Kościoła 

700 wolna 
800 wolna  
1800 zbiorowa: - w 
intencji wynagradzają-
cej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa za 
grzechy całego świata; 
- o intronizację Naj-
świętszego Serca Pana 
Jezusa w naszych ser-
cach, rodzinach, para-
fii, ojczyźnie  i całym 

INTENCJE MSZALNE 

XXXII Niedziela 
Zwykła -  

07.11.2010 

07 listopada, XXXII 
Niedziela Zwykła  

700 – za parafian  
830 + Józef, Józefa, 
Andrzej, Adam, Stani-
sław, Jan, Walenty i 
Szczepan Pełka 
1000 - intencja Rodziny 
Radia Maryja: za Ojca 
św., Kościół, Ojczy-
znę, Radio Maryja i 
Ŝycie wieczne dla 
wszystkich zmarłych z 
anińskiej Rodziny RM 
1130  + Alicja Dymek 
w 9 r.śm. 
1300 zbiorowa: + Ma-
ria KrzyŜanowska w 5 
r.śm., cr. Jurkiewi-
czów, Kowalskich, 
Kaczyńskich, Dudziń-
skich, Niedzińskich i 
KrzyŜanowskich; + 
Eugeniusz Miłakowski 
w 25 r.śm. z rodzica-
mi, Eugeniusz Witczak 
z rodzicami, Wojciech 
Czerniewski z rodzica-
mi i dziadkami  
1800 + Franciszek i 
Franciszka Stolarczuk, 
Józef i Zofia Kozanec-
cy  

08 listopada, ponie-

świecie; - o zdrowie i 
opiekę MB Nieustają-
cej Pomocy dla Małgo-
rzaty i Stefanii; 
11 listopada, czwar-
tek; Św. Marcina z 

Tours, biskupa 
700 wolna 
830  + Barbara, Geno-
wefa i Kazimierz Szy-
mańscy, Marianna i 
Józef Biernat 
1000 Za Ojczyznę 
1800 zbiorowa: + Re-
nata Pawlak;  
12 listopada, piątek; 

Św. Jozafata, biskupa 
i męczennika 

700 wolna 
800 + Jerzy Kański w 
18 r.śm. 
1800 zbiorowa: + Wi-
told, Izydor i Stanisła-
wa (k) Ossowscy;  
13 listopada, sobota; 
Św. pierwszych mę-

czenników Polski 
700  + Kazimierz w 25  
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Liturgia Słowa BoŜego Ogłoszenia  
na  XXXII Niedzielę zwykłą  

07.11.2010 r. 
• Dziś o godz. 11.30 dzieci przygotowujące 

się do Pierwszej Komunii św. otrzymają 
ksiąŜeczki do naboŜeństwa. Obecność rodzi-
ców i dzieci obowiązkowa. 

• Dziś teŜ gościmy w naszej parafii p. Tade-
usza Skotnickiego, który zaprezentuje nam  
pierwszą swoją autorską płytę pt. 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 
nad słowem śpiewanym, miłością i przemija-
niem. 

• We wtorek, 9 listopada Kościół obchodzi 
święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Late-
rańskiej. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00 i 
18.00. 

• We czwartek 11 listopada obchodzimy 92. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Msze św. będą odprawione o godz. 
7.00, 8.30; 10.00 i 18.00. Msza św. za Ojczy-
znę będzie odprawiona o godz. 10.00. Po wie-
czornej Mszy św. zapraszamy na wspólne 
śpiewanie pieśni wojskowych i patriotycz-
nych w kościele. 

• 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 dzisiej-
szej wraz z opłatą 50 zł i numerem PESEL 
potrzebnym do ubezpieczenia. 

• Spotkanie i msza św. dla kandydatów do 
Bierzmowania w następny piątek - 19.11 - o 
godz. 18.00. (z racji na długi weekend) 

• Testament Jana Pawła II 

2 Mch 7,1-2.9-14; 

Gdy zmartwychwsta-
nę, będę widział 
Boga 
2 Tes 2,16-3,5;  

Łk 20,27-38 

Podeszło do Jezusa kilku 
saduceuszów, którzy twier-
dzą, Ŝe nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go w 
ten sposób: Nauczycielu, 
MojŜesz tak nam przepisał: 
Jeśli umrze czyjś brat, który 
miał Ŝonę, a był bezdzietny, 
niech jego brat weźmie 
wdowę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu. 
OtóŜ było siedmiu braci. 
Pierwszy wziął Ŝonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, 
a potem trzeci, i tak wszy-
scy pomarli, nie zostawiw-
szy dzieci. W końcu umarła 
ta kobieta. Przy zmartwych-
wstaniu więc którego z nich 
będzie Ŝoną? Wszyscy 
siedmiu bowiem mieli ją za 
Ŝonę. Jezus im odpowie-
dział: Dzieci tego świata 
Ŝenią się i za mąŜ wycho-
dzą. Lecz ci, którzy uznani 
zostaną za godnych udziału 
w świecie przyszłym i w 
powstaniu z martwych, ani 
się Ŝenić nie będą, ani za 
mąŜ wychodzić. JuŜ bo-
wiem umrzeć nie mogą, 
gdyŜ są równi aniołom i są 
dziećmi BoŜymi, będąc 
uczestnikami zmartwych-
wstania. A Ŝe umarli zmar-
twychwstają, to i MojŜesz 
zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa "O krzaku", gdy Pana 
nazywa Bogiem Abrahama, 
Bogiem Izaaka i Bogiem 
Jakuba. Bóg nie jest 
[Bogiem] umarłych, lecz 
Ŝywych; wszyscy bowiem 
dla Niego Ŝyją. 



W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen. 
"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przy-
będzie" (por. Mt 24, 42) – te słowa przypominają 
mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, 
kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podąŜyć i pra-
gnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie 
Ŝycie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie 
wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, 
równieŜ i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego 
Mistrza: totus Tuus.W tych samych rękach mat-
czynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z 
którymi związało mnie moje Ŝycie i moje powoła-
nie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko 
Kościół, a takŜe mój Naród i całą ludzkość. 
Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przeba-
czenie. Proszę takŜe o modlitwę, aby Miłosierdzie 
BoŜe okazało się większe od mojej słabości i nie-
godności. 
W czasie rekolekcji przeczytałem raz jeszcze te-
stament Ojca Świętego Pawła VI. Lektura ta skło-
niła mnie do napisania niniejszego testamentu. 
Nie pozostawiam po sobie własności, którą nale-
Ŝałoby zadysponować. Rzeczy codziennego uŜyt-
ku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać we-
dle uznania. Notatki osobiste spalić. Proszę, aŜeby 
nad tymi sprawami czuwał Ks. Stanisław, które-
mu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpra-
cę i pomoc. Wszystkie zaś inne podziękowania 
zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo 
trudno je tu wyrazić. 
Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, 
jakie wydał Ojciec Święty Paweł VI. (dodatek na 
marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. 
13.III.1992). O miejscu niech zdecyduje Kole-
gium Kardynalskie i Rodacy. 
"Apud Dominum Misericordia et copiosa apud 
Eum redemptio" 
Jan Paweł pp. II 
Rzym, 6.III.1979 
 
 Po śmierci proszę o Msze Święte i modlitwy. 
5.III.1990 

XXXII Niedziela zwykła 
– 7.11 

 
 Kierunek Ŝycia 

 
 Od nas takŜe zaleŜy bieg 
dziejów świata. Pytamy nie 
tylko o „wczoraj i jutro”, 
ale i o sens całej rzeczywi-
stości. O tym przypominają 
nam dzisiejsze czytania 
liturgiczne. Pośród zmian, 
katastrof naturalnych i 
dziejowych – człowiek 
Ŝyje codziennymi nadzieja-
mi i tą wielką ufnością, Ŝe 
Ŝyć będzie Ŝyciem wiecz-
nym, „przygotowanym mu 
od załoŜenia świata”. Dla 
człowieka, który przebu-
dził się wewnętrznie, który 
Ŝyje w zgodzie z głębią 
swej istoty, do której dotar-
ło światło wiary – nadzieja 
na wieczne Ŝycie jest 
czymś oczywistym. Stanie-
my przed Ojcem, a historia 
toczyć się będzie dalej. 
Będzie toczyła się tak, jak 
ją w naszej epoce pchnie-
my naszą odrobiną nie-
zniszczalnej energii i łaski 
BoŜej. Ale zanim pode-
rwiemy się do czynu, po-
wiedzmy to jedno, czego 
nas nauczył Chrystus: 
„Bądź wola Twoja, Ojcze, 
jako w niebie, tak i na 
ziemi”. NajwaŜniejsza jest 
nasza ludzka postawa 
wobec świata, którą nazy-
wamy cierpliwą miłością. 
To jest niezbędne, jeśli 
chcemy trwać w pełnieniu 
woli BoŜej podczas reali-
zacji naszych zadań. KaŜda 
cząstka naszej działalności 
w świecie ma głęboki sens, 
bo prowadzi ku wieczno-
ści. 



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. 

r.śm., i Jadwiga Sta-
siak 
800  + Barbara Matecka
-Pochrzęst w 16 r.śm. 
1800 zbiorowa: - o 
zdrowie dla cięŜko 
chorej Karoliny;  
14 listopada, XXXIII 

Niedziela Zwykła  
700 – za parafian  
830 +Józefa (k) Chmiel 
w 26 r.śm., jej rodzice, 
maŜ i syn 
1000  wolna 
1130  + Józef Sikora i 
cr. Sikorów 
1300 + GraŜyna, Alina, 

Zygmunt i Jerzy Nie-
wiadomscy, Jadwiga i 
Edward Woźniak, 
Wiktoria i Teofil 
Wrzoskiewicz, cr. Nie-
wiadomskich, Woźnia-
ków i Wrzoskiewi-
czów 
1800 zbiorowa: + An-
na, Genowefa i Stani-
sław Baranek, Henryk, 
Franciszek i Maria, cr. 
Boguckich i Luchow-
skich; – o bł. BoŜe i 
pomyślność dla Pawła 
Kaszuby i cr.;  
 

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. 


